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ভাৰত গনতন্ত্ৰৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকদৰ, 1 জনু, 2021 তাবৰদে বিদেশ 
বিষয়ক/আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধৰ বিক্স মন্ত্ৰীসকলৰ বিঠকৰ সভাপবতত্ব কদৰ বভবডঅ' কনফাদৰন্সৰ য াদগবে। 
িাবজল  ুক্তৰাষ্ট্ৰীয় গণৰাজযৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ৰাজেতূ কাললছ এল্বাদ ল্ া যেদকা যেকা, ৰুছ  ুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 
বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ৰাজেতূ চাদগল লাভৰ'ভ, চীন জনসাধাৰণৰ গণৰাজযৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, বমঃ 
য ং য়ী, আৰু েবিণ আবেকা গণৰাজযৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্বন্ধ আৰু সহদ াবগতা মন্ত্ৰী, বমদছছ যেচ নাদলবড 
যমবিছা যপিদৰ,  থাক্ৰদম বনজ বনজ প্ৰবতবনবতত্বৰ যনতৃত্ব কদৰ। 
 
মন্ত্ৰীসকদল অন্তঃ-বিক্স সহদ াবগতা আগিদ া াৰ ওপৰত ভাি বিবনময় কদৰ ইয়াৰ বতবন্া স্তম্ভৰ বভবিত, 
ৰাজননবতক আৰু বনৰাপিা, অথলননবতক আৰু আবথলক, আৰু মান  আৰু সাংসৃ্কবতক বিবনময়। 
 
মন্ত্ৰীসকদল লগদত যকাবভড-19 মহামাৰীৰ সামাবজক আৰু অথলননবতক প্ৰভা ৰ ওপৰত ভাি বিবনময় 
কদৰ। যতওঁদলাদক িহুপিীয় িয স্থাৰ সংদশাধনৰ প্ৰদয়াজনৰ ওপৰদতা আদলাচনা কদৰ। মন্ত্ৰীসকদল 
বিশ্বিযাপী আৰু আঞ্চবলক বচন্তাৰ বিষয়সমূহ, িহনশীল বিকাশ, সন্ত্ৰাসিাে বিদৰাবধতা আৰু অন্তঃ-বিক্স 
সহদ াবগতা িৃবি কৰাৰ বিবভন্ন যকৌশল আদলাচনা কদৰ। 
 
এই উপলিত, যতওঁদলাদক 'িহুপিীয় িয স্থাৰ শবক্তশালী আৰু সংদশাধনৰ কৰাৰ ওপৰত বিক্স  ুটীয়া 
মন্ত্ৰীস্তৰৰ বিিৃবত' েহণ আৰু মুকবল কদৰ সমে িহুপিীয় গাঁথবনৰ বিসৃ্তত শবক্ত প্ৰোন আৰু সংদশাধনৰ 
তাৎিবণক প্ৰদয়াজনৰ ওপৰত যজাৰ বে,  াৰ বভতৰত আদছ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ আৰু ইয়াৰ প্ৰমুে অংগসমূহ - 
সুৰিা পবৰষে, সাধাৰণ সভা, সবচিালয় আৰু অথলননবতক আৰু সামাবজক পবৰষে (ইবচঅ'এছঅ'বচ); 
আইএমএফ আৰু বিশ্ব যিদক উপস্থাপন কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আবথলক গাঁথবন; ডাবিউ টি অ' আৰু 
ইউএনবচটিএবড'যয় উপস্থাপন কৰা িহুপিীয় িাবণজয িয স্থা আৰু বিশ্ব স্বাস্থয সংন্থাক মূলত বথ বিশ্বিযাপী 
স্বাস্থয প্ৰশাসন িয স্থা। মন্ত্ৰীসকদল বিশ্বিযাপী প্ৰশাসনক অবধক অন্তভুল ক্ত, উপস্থাপনীয় আৰু অংশেহণদ াগয 
কৰাৰ আহ্বান জনাই, বিশ্বিযাপী বসিান্ত-যলা া প্ৰবক্ৰয়া আৰু গাঁথবনসমূহত প্ৰগবতশীল আৰু বনম্ন বিকাশীত 
যেশসমূহৰ অবধক আৰু অথলপূণল অংশেহণ সাধন কবৰিনল আৰু ইয়াক সমসামবয়ক িাস্ত সমূহৰ বসদত 
অবধক সংহত কবৰিনল। এই  ুটীয়া বিিৃবত এই বলংকদ্াত যপা া  াি: https://bit.ly/3g3G2RQ 
 
মন্ত্ৰীসকদল লগদত পাৰস্পবৰক ৰুবচ আ ৰা সংিাে বিিৃবত েহণ কদৰ। যতওঁদলাদক অন্তঃ-বিক্স সহদ াবগতাৰ 
প্ৰগবত বনৰীিণ কদৰ। যকাবভড-19 মহামাৰীৰ পবৰবস্থবত আদলাচনা কদৰাঁদত, মন্ত্ৰীসকদল বিক্স প্ৰবতদষধক 
গদ ষণা আৰু বিকাশ যকন্দ্ৰৰ সমদয়াবচত স্থাপন আৰু কা লকাবৰতাৰ িাদি আহ্বান জনায়। মন্ত্ৰীসকদল 
িহনশীল বিকাশৰ িাদি সূচী 2030 প্ৰবত বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পুনৰ উদেে কদৰ আৰু এই সন্দভল ত, 
প্ৰগবতশীল যেশসমূহনল বিকাশ, িমতা বনমলাণ আৰু প্ৰ ুবক্ত স্থানান্তৰৰ িাদি অথলায়নৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত 



যজাৰ বেদয়। যতওঁদলাদক লগদত ইউএনএফবচবচ'ৰ বিবধসমূহৰ অধীনত, বচবিবডআৰ-আৰবচ অন্তভুল ক্ত কবৰ, 
েহণ কৰা যপবৰছ চুবক্তৰ প্ৰবত বনজৰ সমথলন প্ৰকাশ কদৰ। যতওঁদলাদক বিক্ৰ অথলননবতক অংশীোৰীত্ব 
2025ৰ যকৌশলৰ বিসৃ্তত ৰূপায়ণৰ আহ্বান জনাই সকদলা ধৰদণ ইয়াৰ কা লকৰী উপলবিৰ িাদি। 
 
মন্ত্ৰীসকদল সন্ত্ৰািােৰ বিৰুদি কদঠাৰ গবৰহণা প্ৰকাশ কদৰ ইয়াৰ সকদলা ৰূপ আৰু প্ৰকাৰৰ,  'ত, 
য বতয়াই আৰু  াৰ দ্বাৰাই এয়া সংঘটিত কৰা বহদছ। যতওঁদলাদক এক ফল-বভবিক বক্ৰয়া পবৰকল্পনাৰ 
দ্বাৰা বিক্স সন্ত্ৰাসিাে বিদৰাবধতা যকৌশল সম্পূণলভাদ  ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰবত বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰকাশ কদৰ। 
 
মন্ত্ৰীসকদল বি2বি আৰু বপ2বপ েদুয়া ৰূপত উন্নবত আৰু বিঠকৰ আেৰবণ জনায়, আৰু এই যিত্ৰসমূহত 
অবধক সহদ াবগতা কামনা কদৰ। এই সংিাে বিিৃবতেন এই বলংকদ্াত যপা া  াি: 
https://bit.ly/3i9Zf75  
 
বিক্স অংশীোৰসকদল ভাৰতৰ প্ৰদচষ্টাৰ প্ৰশংসা কদৰ বিক্স সহদ াবগতাৰ গবত ৰিা কৰাৰ িাদি।. 
 
 
নতুন বেল্লী 
জনু 1, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 
 


