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সাাংহাই সহয াগিতা সাংিঠন পগিষযেি িাষ্ট্রপ্রধানযেি ২০তম সযেলন ১০ই নযেম্বি গেগিও 
কনফাযিযেি মাধযযম অনুগিত হযেযে। িাগিোি িাষ্ট্রপগত গমিঃ ভ্লাগেগমি পুগতন এই সযেলযন 
পপৌিগহতয কিযেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নযিন্দ্র পমােী োিতীে প্রগতগনগধ েযলি পনতৃত্ব গেযেযেন। োিত 
এবাং পাগকস্তাযনি প্রগতগনগধ েযলি পনতৃত্ব পসযেযিি প্রধানমন্ত্রীিা গেযলও সাাংহাই সাংয াগিতা সাংিঠযনি 
(এসগসও) বাগক সেসয িাষ্ট্রগুগলি প্রগতগনগধযেি পনতৃত্ব গেযেযেন সাংগিষ্ট পেযিি িাষ্ট্রপগতিা। এই 
সযেলযন এসগসও সগিবালযেি মহাসগিব, এসগসও অঞ্চযলি জঙ্গী গবযিাধী পিািীি এগিগকউটিে 
গিযিক্টি, এই পিািীি িাি প যযবক্ষক িাষ্ট্র- আফিাগনস্তান, পবলারুি, ইিান ও মযঙ্গাগলোি 
িাষ্ট্রপগতিাও এই সযেলযন উপগিত গেযলন। 

 
োিুয োগল এসগসও-ি িীষয ববঠক এই প্রথম অনুগিত হযেযে। ২০১৭ সাযল োিত এই পিািীি পূর্য 
সেসয হওোি পি তৃতীে এ ধিযর্ি ববঠযক প াি গেযেযে। পকাগেি-১৯ মহামািীি ফযল উদু্ভত 
িযাযলঞ্জ এবাং সমসযাি মযধযও এ ধিযর্ি ববঠযকি আযোজন কিাে প্রধানমন্ত্রী, িাগিোি িাষ্ট্রপগত 
গমিঃ পুগতন সহ এসগসও পনতৃবৃন্দযক অগেনন্দন জাগনযেযেন। 

প্রধানমন্ত্রী তাাঁি োষযর্ মহামািীি পিবতী সমযে সামাগজক ও আগথযক পক্ষযে গবশ্বজযু়ে প  সাংকট 
পেখা গেযেযে তাি পথযক পবগিযে আসাি জনয সাংস্কািমুখী বহুস্তিীে বযবিাি বাধযবাধকতাি গেকটি 
উযেখ কযিযেন। িাষ্ট্রসাংঘ গনিাপত্তা পগিষযেি অিােী সেসয গহযসযব োিত ২০২১এি পেলা 
জানুোগি পথযক তাি কাজ শুরু কিযব। এই সমযে আন্তজয াগতক পক্ষযে প্রিাসগনক গবষযে বহুস্তিীে 
বযবিাি সাংস্কাযিি ওপি প  পগিবতয নগুগল আনা প্রযোজন পসগেযক গুরুত্ব পেওো হযব। 

প্রধানমন্ত্রী আঞ্চগলক িাগন্ত, গনিাপত্তা, সমৃগি, সন্ত্রাসবাযেি গবরুযি পসাচ্চাি হওো, অববধ অস্ত্র ও 
ওষুযধি পিািািালান এবাং অথয তেরুযপি বযবিা পনওোি পক্ষযে োিযতি েঢৃ় অঙ্গীকাি আবািও 
জাগনযেযেন। গতগন তাাঁি োষযর্ উযেখ কযিযেন িাষ্ট্রসাংযঘি িাগন্তিক্ষা বাগহনীি প্রাে ৫০টি গমিযন 
োিতীে সাহসী বসনযিা অাংিগ্রহর্ কযিযেন। মহামািীি এই সমযে োিতীে ওষধু পকাম্পানীগুগল 
১৫০টিি পবগি িাযষ্ট্র অতযাবিযক ওষুধ সিবিাহ কযিযে। 

সাাংহাই সহয াগিতা সাংিঠযনি সেসয িাষ্ট্রগুগলি সযঙ্গ োিযতি মজবুত সাাংসৃ্কগতক ও ঐগতহাগসক 
প ািসূযেি কথা প্রধানমন্ত্রী উযেখ কযিযেন। আন্তজয াগতক উত্তি-েগক্ষর্ পগিবহর্ কগিিি, িাবাহাি 
বন্দি ও আসঘাবাত িুগিি মযতা গবগেন্ন উযেযাযি এই অঞ্চযলি সযঙ্গ প ািায াি বযবিা বা়োযনাি 
গবষযে োিযতি প্রগতশ্রুগতি কথা গতগন আবাযিা জাগনযেযেন। ২০২১ সাযল এসগসও-ি ২০তম প্রগতিা 
বাগষযকীযত ‘এসগসও সাাংসৃ্কগতক বষয’ উে াপযন োিযতি পরূ্য সহােতাি কথা উযেখ কযি শ্রী পমােী 
বযলযেন, োিত গনজ উযেযাযি প্রথম এসগসও প্রেিযনীি আযোজন কিযব প খাযন োিযতি জাতীে 



সাংগ্রহিালাে পবৌি ঐগতযহযি প্রেিযনী, আিামী বেি োিযত এসগসও খােয উৎসব এবাং োিযতি 
১০টি োষাি আঞ্চগলক োষাি সাগহতয কীগতয যক রুি ও িীনা োষাে অনুবাে কিা হযব। 

সাাংহাই পগিষযেি িাষ্ট্রপ্রধানযেি আিামী ৩০পি নযেম্বি োিুয োল পিগতযত প  ববঠক হযব োিত 
তাি আযোজন সমূ্পর্য কযিযে বযলও প্রধানমন্রী জাগনযেযেন। এসগসও-ি মযধয উদ্ভাবন ও নতুন 
উযেযাযিি ওপি একটি গবযিষ ওোগকয াং গ্রুপ ও গিিােত ওষুযধি ওপি একটি সাব-গ্রুপ িঠন 
কিাি গবষযে োিত প্রস্তাব গেযেযে। মহামািী পিবতী সমযে োিযতি আত্মগনেয ি হযে ওঠাি 
পগিকল্পনাি কথা গতগন গবস্তাগিতোযব জাগনযেযেন। এিফযল আন্তজয াগতক অথযনীগত ও এসগসও 
অঞ্চযলি আগথযক উন্নগতযত িগত আসযব। 

আিামী বেি এসগসও-ি পিোিমযাযনি োগেত্ব গ্রহর্ কিযবন তাগজকস্তাযনি িাষ্ট্রপগত ইযমামাগল 
িহমান। প্রধানমন্ত্রী গমিঃ িহমানযক অগেনন্দন জাগনযে োিযতি পক্ষ পথযক সবিকযমি সহয াগিতাি  
আশ্বাস গেযেযেন। 

 

গনউ গেগে 

নযেম্বি 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. 

 


