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 1 জনু 2021 তারিখে রিরিও কনফাখিরসিংখে BRICS মন্ত্রীখেি পিিাষ্ট্র রিষেক / আন্তজজ ারতক 
সম্পকজ  রিষেক বিঠখকি সিাপরতত্ব কখিন িািখতি পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ি. এস. জেশঙ্কি। ব্রারজল 
ফফিাখিটিি রিপািরলখকি রিখেশ রিষেক মন্ত্রী, িাষ্ট্রেতূ কাখলজাস আলখিখতজ া ফ্রাখঙ্কা ফ্রািংকা, িারশোন 
ফফিাখিশখনি পিিাষ্ট্রমন্ত্রী, িাষ্ট্রেতূ ফসখগজই লািিি, েরিণ আরফ্রকা প্রজাতখন্ত্রি আন্তজজ ারতক সম্পকজ  
ও সহখ ারগতা মন্ত্রী রমখসস ফেস নাখলেী মারিসা পাখিাি তাখেি রনজ রনজ ফেখশি প্ররতরনরিখেি 
ফনতৃত্ব রেখেরিখলন। 
 
মন্ত্রীিা িাজনীরত, সুিিা, অর্জনীরত, জনসিংখ াগ ও সািংসৃ্করতক আোন প্রোখনি মখতা ফমৌরলক রিষখে 
আন্তঃ BRICS সহখ ারগতা িাডাখনাি রিষখে মতরিরনমে কখিন। 
 
তাাঁিা ফকারিি -19 মহামািীি সামারজক ও অর্জননরতক প্রিাি এিিং িহুপারিক িযিস্থাি সিংস্কাখিি 
গুরুত্ব রনখেও আখলাচনা কখিন। রস্থরতশীল উন্নেন, সন্ত্রাসিাে রিখিািী আন্তজজ ারতক ও আঞ্চরলক 
উখেগ রিষখে আন্তঃ BRICS সহখ ারগতা িাডাখনাি উপাে রনখেও মতরিরনমে কখিন। 
 
এই উপলখি তাাঁিা জারতসঙ্ঘ এিিং তাি প্রিান সিংগঠনগুরল ফ মন,  সুিিা কাউরসল, সািািণ 
পরিষে, সরচিালে এিিং অর্জননরতক ও সামারজক পরিষে (ECOSOC), IMF এিিং রিশ্বিযািংখকি 
পরিচালনাে আন্তজজ ারতক আরর্জক সিংস্থা, WTO এিিং UNCTAD -এি প্ররতরনরিখত্ব একারিক িারণজয 
িযিস্থা এিিং WHO -এি িযিস্থাপনাে রিশ্ব স্বাস্থয িযিস্থা সহ সমে িহুপারিক অিেখিি সুেঢ়ৃকিণ 
ও সিংস্কাখিি জরুরি প্রখোজখনি উপি ফজাি রেখে 'িহুপারিক িযিস্থাি শরিশালীকিণ ও সিংস্কাি 
সম্পরকজ ত BRICS ফ ৌর্ মরন্ত্রসিা' সিংক্রান্ত রিিৃরত েহণ ও প্রকাশ কখিখি। মন্ত্রীিা বিরশ্বক রসদ্ধান্ত 
েহখণি প্ররক্রো এিিং পরিকাঠাখমাগত উন্নেনশীল এিিং স্বখপান্নত ফেশগুরলি িহৃত্তি এিিং কা জকিী 
সহখ ারগতাি জনয এিিং সাম্প্ররতক পরিরস্থরতখত আিও রস্থরতশীল উন্নেখনি লখিয বিরশ্বক প্রশাসনখক 
অন্তিুজ ি কখি প্ররতরনরিত্ব ও অিংশেহণমূলক আহ্বান জানান।  
ফ ৌর্ রিিৃরত ফপখত ফেেুন https://bit.ly/3g3G2RQ। 
 
মন্ত্রীিাও সািািণ স্বার্জজরডত রিরিন্ন রিষখে রমরিোি কাখি রিিৃরত ফেন। তাাঁিা আন্তঃ BRICS 
সহখ ারগতাি অেগরত প জাখলাচনা কখিন। ফকারিি -19 মহামািী পরিরস্থরত রনখে আখলাচনাি সমে 
তাাঁিা BRICS িযাকরসন গখিষণা ও উন্নেন ফকখেি সমখোপখ াগী কা জক্রম স্থাপন ও পরিচালনা 
কিাি আহ্বান জানান। তাাঁিা রস্থরতশীল উন্নেখনি জনয 2030 সাখলি এখজিাি প্ররত তাাঁখেি 

https://bit.ly/3g3G2RQ


প্ররতশ্রুরত পুনিজযি কখিন এিিং এ ফিখে উন্নেনশীল ফেশগুরলখত উন্নেন, সিমতা িৃরদ্ধ এিিং প্র ুরি 
হস্তান্তখিি জনয অর্জােখনি গুরুখত্বি উপি ফজাি ফেন। মন্ত্রীিা CBDR-RC সহ UNFCCC 
রনেমািলীি অিীখন গৃহীত পযারিস চুরিি পখিও তাখেি সমর্জন প্রকাশ কখিন ও 2025 সাখলি 
জনয BRICS অর্জননরতক অিংশীোিী ফকৌশখলি কা জকি িাস্তিােখনি আহ্বান জানান। 
 
সমস্ত প্রকাি প্রকাশয সন্ত্রাসিাে তা,  েন ফহাক, ফ োখন ফহাক, এিিং  াি োিাই ফহাক না ফকন 
তাি রিখিারিতা কিাি জনয  তাাঁিা প্ররতশ্রুরতিদ্ধ হখে ফলাফল-রিরত্তক কমজ পরিকপনাি মািযখম 
BRICS কাউন্টাি ফেিরিজম স্ট্র্যাখেরজি পূণজ  িাস্তিােখনি প্ররতশ্রুরত িযি কখিন। 
 
মন্ত্রীিা B2B এিিং P2P উিে ফমজযাখেি উন্নরত এিিং আখলাচনা সিাি স্বাগত জানান এিিং এই 
ফিখে আিও ফিরশ সহখ ারগতাি প্রতযাশা কখিন।  
রমরিো ফেেখমখন্টি জনয ফেেুন https://bit.ly/3i9Zf75  
 
BRICS অিংশীোিিা BRICS সহখ ারগতাি গরত িজাে িােখত িািখতি প্রখচষ্টাি প্রশিংসা কখিখিন। 
 
বনউ বেবি 
র্নু 1, 2021 
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