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বিক্স( BRICS)-এর িিজ মান সিাপবি রাবশয়া যকু্তরাদের বিদেশ মন্ত্রী শ্রী সসরদেই লািরি-এর 
সিাপবিদে বিদেশ বিষয়ক/আন্তর্জ াবিক সম্পদকজ র বিক্স( BRICS) মন্ত্রীদের একটি বিবিও সদেলন 
28 সশ এবিল 2020 িাবরদে অনুবিি হদয়দে। বিক্স( BRICS)িুক্ত  সেশগুবলর িবিবনবিে কদরদেন 
যথাক্রদম িারদির বিদেশ মন্ত্রী ি. এস র্য়শংকর, িাবর্দলর বিদেশ মন্ত্রী রােেিূ এরদনদটা 
আরাউদর্া এিং েবিণ আবিকা ির্ািদন্ত্রর আন্তর্জ াবিক সম্পকজ  এিং সহদযাবেিা মন্ত্রদকর মন্ত্রী শ্রীমবি 
সেস নাদলবিপযাদডার।  
    

COVID-19 অবিমাবরর সংকদের সিিাপদে এই বিবিও সদেলনটির আহ্বান করা হদয়বেল। COVID-

19  সংকে,  এর িিাি এিং বিদক্সর িবিবক্রয়া সকবিক আদলাচনা করা হদয়বেল।2020 সি বিদক্সর 
রাবশয়ার সিাপবিদের িত্ত্বািিাদন বক বক বক্রয়াকলাপ েৃহীি হদি সসই বিষয় বনদয়ও বিদক্সর 
বিদেশমন্ত্রীরা আদলাচনা কদরদেন। 
   

বিদেশ মন্ত্রী িাাঁর িক্তদিয এই অসািারণ বিঠদকর আহ্বান করার র্নয রাবশয়ার বিদেশমন্ত্রীদক িনযিাে 
র্াবনদয়দেন। বিবন িদলদেন সয, বচত্তাকষজক িবৃি, বিবনদয়াে এিং িাবণদর্য অংশীোরী সহ বিক্স 
বিদের র্নসংেযার িায় 42 শিাংশ মানুষদক একবিি কদরদে এিং বিদের অথজননবিক এিং 
রার্ননবিক স্থাপিযদক আকার িোদন এর একটি গুরুেপূণজ িূবমকা রদয়দে।    

অবিমাবরর িােিুজ াদি আদরােয সসিু বসটিদর্ন অযাপ এিং িিান মন্ত্রী েরীি কলযাণ পযাদকর্ সহ 
িারি দ্বারা েৃহীি দ্রুি উদেযাে এিং বিবিন্ন চরম পেদিপগুবলর উপদর বিদেশ মন্ত্রী সরোপাি 
কদরদেন।বিবন এই বিষদয়র উপদর সরোপাি কদরদেন সয,হু-দ্বারা এই িােিুজ ািদক আন্তর্জ াবিকস্তদর 
র্নস্বাদস্থযর র্রুরী অিস্থা স াষণা করার অদনক আদেই িারি সকাদরানা িাইরাসদক িবিহি করার 
র্নয িযিস্থা েহণ কদরদে। বিবন, েবিণ এবশয়াদি COVID-19 সক সঠবকদয় রাোর কাদর্ সমন্বয়ী 
িদচষ্টার উদেযাদের র্নয এিং সাকজ িুক্ত সেশগুবলর COVID-19 র্রুরী িবিবক্রয়া িহবিল েঠদনর 
র্নয বিদক্সর বিদেশ মন্ত্রীদের িশংসা কদরদেন।অবিমাবরর বিরুদি সমাকাবিলার সাহাযযাদথজ আবিকার 
অদনক সেশসহ িায় 85 টি সেশদক িারি অনেুান বহদসদি ওষুদির সহায়িা িোন কদরদে।এদক 
িযাপকিাদি স্বােি র্ানাদনা হদয়দে।  
  

বিদেশ মন্ত্রী সর্ারাদরাপ কদর িদলদেন সয, এই অবিমাবর শুিুমাি মানির্াবির স্বাস্থয এিং কুশলিাদক 
বিপেেস্থ কদরবন এরসাদথ বিে িাবণর্য এিং সরিরাদহর শৃংেলদক বিবিি কদর বিে অথজনীবি এিং 
উৎপােদনর উপদর মারাত্মক িিাি সেদলদে।বিবিন্ন সিদি অথজনীবির উপদর সনবিিাচক িিাি সেদল 



চাকরী এিং র্ীবিকার িবিসািন কদরদে।বিবন সর্ার বেদয় িদলদেন সয, এই সংকে সথদক সিবরদয় 
আসার র্নয এিং র্ীবিকার যাদি িবি না হয় িাদক সুবনবিি করার র্নয আমাদের িযিসায়ী 
িবিিানগুবলদক বিদশষি এমএসএমই(MSME)গুবলদক সাহাযয িোন করা উবচি । বিদেশমন্ত্রী উদেে 
কদরদেন সয, অনাক্রমযিাদক শবক্তশালী করার র্নয পরম্পরােি বচবকৎসা পিবির কাযজকাবরিাদক 
স্বীকৃবি সেওয়া উবচি এিং বিদক্সর উবচি এই িদচষ্টাদক সমথজন করা।  

 

বিদেশ মন্ত্রী সর্ার বেদয় িদলদেন সয, িিজ মান িবিিন্ধকিা িহুপাবিক পিবির সংদশািদনর উপদর 
সরোপাি কদরদে এিং িহুপাবিকিার সংদশািনই হল সামদনর বেদক অেসর হিার পথ। বিবন 
বিেিযাপী এদর্ডাদি বিকাশ এিং িৃবির সকিীয়কিার কথা উদেে কদরদেন।  

2020 সি রাবশয়ার বিক্স-এর সিাপবিেদক এিং “বিেিযাপী বস্থবিশীলিা, িবিি বনরাপত্তা এিং 
অবিনি িৃবির র্নয বিদক্সর অংশীোবরে”-এর সামবেক িািদক েঢ়ৃিাদি সমথজন করাদকও িারি 
পুনরায় সবুনবিি কদরদে।  
 
7 ই সম, 2020 িাবরদে COVID-19 অবিমাবরর উপদর পবরকবিি এিং উদেশযপূণজ উপাদয় 
আদলাচনাদক সামদন এবেদয় বনদয় যািার র্নয বিক্স স্বাস্থয আবিকাবরকদের এক িাচুজ য়াল বিঠদকর 
পবরকিনা করা হদয়দে। 

 

 
বনউ বেবে 
এবিল 28,2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
 


