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সাাংহাই ক া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে বৈৰেশি  মন্ত্ৰীস লে শিশিঅ' 

 নফাৰেন্স 

মে' 13, 2020 

 

সাাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে বৈৰেশি  েন্ত্ৰীস লে শিশিঅ'  নফাৰেন্স ৈৰ্ে োনে অধ্যক্ষ 
োশিয়াে দ্বাো ১৩ মে' ২০২০ ৰ্াশেৰে আহ্বান  ো বহশিল|োশিয়ান মফিাৰেচনে বৈৰেশি  েন্ত্ৰী 
শেষ্টাে িােী মলভ্ৰিে অধ্যক্ষৰ্াৰ্, িােৰ্ে বৈৰেশি  েন্ত্ৰী ি এচ. েয়িাং ে,  াোেস্তানে বৈৰেশি  
েন্ত্ৰী শেষ্টাে েুেৰ্াে টিৰলাৈাশিে , চীনে োশেয  আেু বৈৰেশি  েন্ত্ৰী শেষ্টাে ৱাাং শয়, শ শগেেে 
বৈৰেশি  েন্ত্ৰী শেষ্টাে শচাংশগে আইিােৰৈ ি, পাশ স্তানে বৈৰেশি  েন্ত্ৰী শেষ্টাে শ্বাহ মেহেুে কুৰেিী, 
ৰ্াশেশ স্তানে বৈৰেশি  েন্ত্ৰী শেষ্টাে শিেশেশিন েুহীশেশিন, উেৰৈশ স্তানে বৈৰেশি  েন্ত্ৰী শেষ্টাে 
আব্দুলাশেে  াশেলি আশে সাাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচন মেিে প্ৰশৰ্শনশধ্স ল এই বৈক ৰ্ 
উপশিৰ্ থাৰ | সাাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে প্ৰধ্ান সশচৈ শেষ্টাে ভ্লাশিশেে ন'েৱ আে ু
সাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে  াৰ্ে েী সশেশৰ্ে সঞ্চাল  শেষ্টাে েেুােন শগয়'িিও এই 
বৈক ৰ্ উপশিৰ্ থাৰ | 

 

এই শিশিঅ'  নফাৰেন্স  'শিি-১৯ েহাোেীে সাং টে সেয়ৰিাৱাৰ্ অনুশিৰ্  ো বহশিল আেু এই 
বৈক ৰ্  'শিি-১৯ েহাোেীে ফলৰ্ উদ্ভৱ মহাৱা সাং ট আেু ৈাশিেয, অথেনীশৰ্ আেু সাোশে  
পশেিােসেূহে বসৰৰ্ মো াশৈলা  শেৈলল সহৰৰ্াশগৰ্াে ওপেৰ্ আৰলাচনা  ো হয়| সাাংহাই ম া-
অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে বৈৰেশি  েন্ত্ৰীস ৰল মিইন্ট শপটািে ৈাগেৰ্ অনুশিৰ্ হ'ৈলগীয়া সাাংহাই ম া-
অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচন  াউশন্সল অৱ মহিে োশেয  সিাে প্ৰস্তুশৰ্সেূহ, আফগাশনিানে পশেশিশৰ্ 
আেু শদ্বৰ্ীয় শৈশ্বৰ্ুদ্ধে ৭৫ৰ্ে ৈাশষে ীে স্মেি সম্পৰ ে ও আৰলাচনা  ৰে|  

 

িােৰ্ে বৈৰেশি  েন্ত্ৰীগো ীৰয় মৰ্ওঁে েন্তৈযৰ্ োশিয়াে বৈৰেশি  েন্ত্ৰী  এই অসাধ্ােি বৈক েশনে 
আহ্বান  োে ৈাৰৈ ধ্নযৈাে জ্ঞাপন  ৰে| মৰ্ও ঁ িােৰ্ে  'শিি-১৯ েহাোেীে বসৰৰ্ ৰ্ুঁোে 
োয়ৈদ্ধৰ্া, সাাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে সেসযস লে বসৰৰ্ ৰ্থয, েক্ষৰ্া আেু মেি 
অনুিীলনসেূহ শৈশনেয়  োে আগ্ৰহে  থা মোহাৰে| মৰ্ওঁ  য় মৰ্ িােৰৰ্ সাাংহাই ম া-অপাৰেচন 
অৰগেনাইৰেচন  ৰ্ৰথষ্ট গুেুত্ব শেৰয় আেু িােৰৰ্ ২০১৭ চনৰ্ ইয়াে অন্তিুে ক্ত মহাৱাে শপিে পোই 
শৈশ্বে েেৈােৰ্ এই অৰগেনাইৰেচনে িূশে া িশক্তিালী  শেৈে ৈাৰৈ ইশৰ্ৈাচ  অৱোন মৰ্াগাই 
আশহৰি| মৰ্ওঁ ইয়াৰ া শনশিৰ্  ৰে মৰ্ িােৰৰ্ পােস্পশে  শৈ াি শনশিৰ্  োে মক্ষত্ৰৰ্ সাাংহাই 
ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে সাম্ভাৈযৰ্াসেূহ িশক্তিালী  শেৈে ৈাৰৈ ৈযাপ  সহৰৰ্াশগৰ্া আগৈঢাই 
ৰ্াৈ| 



 

বৈৰেশি  েন্ত্ৰীগো ীৰয় িােৰৰ্ েহাোেীে সেয়ৰিাৱাৰ্ গ্ৰহি  ো শৈশিন্ন পেৰক্ষপ মৰ্ৰন মৰ্াৱা াশল 
ম াষিা  ো ২৬৬ শৈশলয়ন আৰেশে ান িলােে আশথে  সাহাৰ্যে  থা উৰেে  ৰে| 
 

বৈৰেশি  েন্ত্ৰীগো ীৰয় আেু  য় মৰ্ আশে সন্মেুীন মহাৱা প্ৰশৰ্েক্ষােূল  প্ৰৰ্যাহ্বানসেূহ িােীশে  ৈা 
োেলনশৰ্  সীোে বসৰৰ্ েশিৰ্ নহয়| সাাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে অঞ্চলসেূহৰ্ 
সন্ত্ৰাসৈাে সুেক্ষাে আে ুসুশিেৰ্াে প্ৰশৰ্ এ  িাৈশূ স্বেুপ বহ পশেৰি আেু ইয়াে েেনে ৈাৰৈ এ  
সশন্মশলৰ্  াৰ্েে প্ৰৰয়ােন হ'ৈ| 
 

িােৰ্ে বৈৰেশি  েন্ত্ৰীগো ীৰয় এই  থাও সচূাই মৰ্ িােৰ্ সাাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে 
সেসযস লে োেৰ্ পােস্পশে  শহৰ্ ে ৈাশিেয-অথেনীশৰ্ে সহৰৰ্াশগৰ্াে ৈাৰৈ এ  অনুকুল পশেৰৱি 
সৃশষ্ট  শেৈে ৈাৰৈ সোয় োয়ৈদ্ধ| 
 

সাাংহাই ম া-অপাৰেচন অৰগেনাইৰেচনে বৈৰেশি  েন্ত্ৰীস ৰল এই মৈক ে অন্তৰ্ ( 'শিি-১৯) 
 ে'িািাইোি েহাোেীে মক্ষত্ৰৰ্ এ  শৈৈৃশৰ্ অনুৰোেন আেু গ্ৰহি  ৰে| 
 

 

নতুন শেল্লী 
কম' 13, 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. 


