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ৰাজ্যিক প্ৰমুখৰ এছ জ্ি অ  'পজ্ৰষদৰ 20তম বৈঠক  

নৱেম্বৰ 10, 2020 

ৰাজ্যিক প্ৰমখুৰ এছ জ্ি অ' পজ্ৰষদৰ 20তম বৈঠক নৱেম্বৰ 10, 2020 তাজ্ৰৱখ অনজু্িত হয় (জ্িজ্িও 

কনফাৱৰন্স ধৰৱে)। বৈঠকখনৰ সিাপজ্তত্ব কৱৰ ৰছু ফফিাৱৰশ্বনৰ ৰাষ্ট্ৰপজ্ত জ্মিঃ ভ্লাজ্িজ্মৰ পুটিৱন। প্ৰধানমন্ত্ৰী 
শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ ফমাদীৱয় িাৰতৰ প্ৰজ্তজ্নজ্ধত্বৰ ফনতৃত্ব কৱৰ। আন এছ জ্ি অ' সদসি ৰাযিৰ প্ৰজ্তজ্নজ্ধত্ব জ্নয জ্নয 

ৰাষ্ট্ৰপজ্তৱয় কৱৰ, আন হাৱত িাৰত আৰ ু পাজ্কস্তানৰ প্ৰজ্তজ্নজ্ধত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰত কৰা হয়। আন 

অংশগ্ৰহেকাৰীৰ জ্িতৰত আজ্ছল: এছ জ্ি অ' সজ্িৈালয়ৰ সাধাৰে সম্পাদক, এছ জ্ি অ' আঞ্চজ্লক সন্ত্ৰাসৈাদ 
জ্ৈৱৰাধ গঠনৰ জ্নৈবাহী পজ্ৰিালক, এছ জ্ি অ'-ৰ িাজ্ৰখন পৰ্বৱৈক্ষকৰ ৰাষ্ট্ৰপজ্ত (আফগাজ্নস্তান, ফৈলাৰিু, ইৰান, 

মংগজ্লয়া)। 

এইখন প্ৰথম এছ জ্ি অ' বৈঠক জ্ৰ্ িাৰিুিৱেল ধৰৱে অনজু্িত কৰা বহৱছ আৰু তৃতীয়খন বৈঠক ৰ্'ত িাৰৱত 

অংশগ্ৰহে কজ্ৰৱছ 2017 িনত পূেব সদসি ফহাোৰ জ্পছত। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ ফমাদীৱয় এছ জ্ি অ' 

ফনতাসকলৰ আগত জ্নযৰ িাষেত ৰাষ্ট্ৰপজ্ত ভ্লাজ্িজ্মৰ পুটিনক অজ্িনন্দন জ্ঞাপন কৱৰ ফকাজ্িি-19 মহামাৰীৱয় 

প্ৰদান কৰা সমসিা আৰ ুপ্ৰতিাহ্বানৰ মাযৱতা এই বৈঠক অনজু্িত কৰাত। 

জ্নযৰ িাষেত, প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় মহামাৰীৰ সামাজ্যক আৰ ুআজ্থবক প্ৰিােৰ পৰা ক্ষজ্ত ফহাো এক পৃজ্থেীৰ প্ৰতিাশা 

পূৰে কৰাৰ ৈাৱৈ এক সংৱশাজ্ধত ৈহুমখুী পজ্ৰকল্পনাৰ প্ৰৱয়াযনৰ কথা কয়। ইউ এন এছ জ্িৰ এক অস্থায়ী 
সদসি জ্হিাৱপ, 1 যানেুাৰী, 2021 পৰা িাৰৱত এই " সংৱশাজ্ধত ৈহুমখুী পজ্ৰকল্পনা"ৰ ওপৰত মৱনাৱৰ্াগ জ্দৈ 

জ্ৈশ্বৈিাপী জ্নয়ন্ত্ৰেত প্ৰৱয়াযনীয় পজ্ৰেতব ন অনাৰ ৈাৱৈ। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় পুনৰ উৱেখ কৱৰ িাৰতৰ দঢ়ৃ জ্ৈশ্বাস আঞ্চজ্লক শাজ্ি, সুৰক্ষা আৰ ুপ্ৰািুৰ্বৰ ওপৰত আৰ ুজ্নযৰ 

কণ্ঠ জ্দয়া সন্ত্ৰাসৈাদ, ফৈআইনী মৰোস্ত্ৰৰ ফৈপাৰ, ড্ৰাগি আৰ ুক'লা ধনৰ ফৈপাৰৰ জ্ৈৱৰাৱে। ফতওঁ উৱেখ কৱৰ 
ফৰ্ িাৰতৰ সাহসী ফসনাই প্ৰায় 50টা ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ শাজ্ি অজ্িৰ্ানত িাগ বলৱছ আৰ ুিাৰতৰ ফামবা উৱদিাৱগ 

মহামাৰীৰ সময়ত 150তকক অজ্ধক ফদশক প্ৰৱয়াযনীয় ঔষধ ফৰ্াগান জ্দৱছ। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় এছ জ্ি অ' অঞ্চলৰ বসৱত িাৰতৰ শজ্িশালী সাংসৃ্কজ্তক আৰ ুঐজ্তহাজ্সক সম্পকব ৰ কথা উৱেখ 
কৱৰ আৰ ুআিিঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ-দজ্ক্ষে পজ্ৰৈহে কজ্ৰিৰ, ছাৈাহাৰ ৈন্দৰ আৰ ুআসগাৈাট িুজ্িৰ দৱৰ পদৱক্ষপৰ 

দ্বাৰা অঞ্চলৱটাত সংৱৰ্াগ শজ্িশালী কৰাৰ ৈাৱৈ িাৰতৰ প্ৰজ্তশ্ৰুজ্ত পুনৰ জ্নজ্িত কৱৰ। ফতওঁ সম্পূেব সহৱৰ্াগ  



আগৈঢ়াই 2021 িনত এছ জ্ি অ'ৰ 20তম ৈাজ্ষবকী "এছ জ্ি অ' সাংসৃ্কজ্তক ৈছৰ" জ্হিাৱপ উদৰ্াপনৰ ৈাৱৈ 
আৰ ুিাৰতৰ জ্নযৰ পদৱক্ষপৰ কথা উৱেখ কৱৰ ফৰ্ৱৈ িাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ৰ অনজু্িত কজ্ৰৈলগীয়া 
প্ৰথন এছ জ্ি অ' প্ৰদশবনী পাৰস্পজ্ৰক ফৈৌে পৰম্পৰাৰ ওপৰত, অহা ৈছৰ আৱয়াযন কজ্ৰৈলগীয়া এছ জ্ি অ' 

খাদি ফমলা আৰ ুৰছু আৰ ুিীন িাষাকল দহটা আঞ্চজ্লক িাষাৰ সাজ্হতি অনৈুাদ। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় িাৰতৰ প্ৰস্তুজ্ত প্ৰকাশ কৱৰ আগন্তুক ৰাজ্যিক প্ৰমখুৰ এছ জ্ি অ' বৈঠক অনজু্িত কৰাৰ ফক্ষত্ৰত 

30 নৱেম্বৰ, 2020 তাজ্ৰৱখ িািুব িৱেল ধৰৱে। িাৰৱত এছ জ্ি অ'ৰ জ্িতৰত এক উদ্ভােন আৰ ুষ্টাটব আপৰ 

কাৰ্বকজ্ৰ ফগাট আৰ ু পাৰম্পজ্ৰক ঔষধৰ এক উপ ফগাট গঠনৰ প্ৰস্তাে জ্দৱয়। ফতওঁ এক "আত্ম জ্নিব ৰ 

িাৰতৰ" প্ৰজ্ত িাৰতৰ দজৃ্ষ্টৰ কথাও জ্ৈেৰে কৱৰ প্ৰাক-মহামাৰী পৃজ্থেীৰ ৈাৱৈ জ্ৰ্ এক শজ্ি পূৰক প্ৰমাজ্েত 

হ'ৈ পাৱৰ জ্ৈশ্বৈিাপী অথবনীজ্ত আৰ ুএছ জ্ি অ' অঞ্চলৰ আজ্থবক উন্নজ্তৰ ফক্ষত্ৰত। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় টাজ্যজ্কস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপজ্ত ইৱমামাজ্ল ৰহমনক অজ্িনন্দন জ্ঞাপন কৱৰ অহা ৈছৰৰ এছ জ্ি অ' 

সিাপজ্তত্বৰ দাজ্য়ত্ব গ্ৰহে কৰাৰ ৈাৱৈ আৰ ুিাৰতৰ ফালৰ পৰা সম্পূেব সহৱৰ্াজ্গতাৰ আশ্বাস জ্দৱয়। 

নতুন জ্দল্লী 

নৱেম্বৰ 10, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


