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12-13ই জানুয়ারর 2023 –এ ভারত একটি নতুন এবং অরভনব উদ্যাগ গ্রহণ কদর একটি 
রবদেষ ভারচুয়াল েীষষসদেলদনর আদয়াজন করদব। “ কদের একতা, উদেদেযর একতা” রিদের 
অধীদন এই “ গ্লাবাল সাউি েীষষ সদেলদনর কেস্বর” গ্লাবাল সাউদির গ্্েগুরলদক তাদ্র 
্রৃিভরি এবং অগ্রারধকারগুরলদক একটি অরভন্ন েদে ভাগ কদর গ্নবার জনয একরিত হবার 
পররকল্পনা কদরদে। এই েীষষ সদেলদন অংেগ্রহণ করার জনয 720টিরও গ্্েদক আেন্ত্রণ জানাদনা 
হদয়দে।   

 
উদ্যাগটি প্রধানেন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র গ্ো্ীর সবকা সাি, সবকা রবকাে, সবকা রবশ্বাস এবং সবকা 
প্রয়াস ্রৃিভরি দ্বারা উৎসারহত  এবং ভারদতর বসুধধব কুটুম্বকে ্েষন দ্বারা আবদ্ধ। 

 
গ্লাবাল সাউদির কেস্বদরর েীষষ সদেলদনর আদলাচনায় উৎপন্ন েলূযবান পরােেষগুরল যাদত 
রবশ্ববযাপী যিাযি জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তা রনরিত করদত ভারত কাজ করদব।   

 
আরও অরধক, গ্য সকল গ্্েগুরল রজ20 প্ররিয়ার অংে নয় রজ20 গ্িদক তাদ্র ভাবনা এবং 
প্রতযাোদক ভাগ কদর গ্নবার জনয ভারদতর আসন্ন রজ20 সভাপরতত্ব তাদ্র একটি রবদেষ ও 
গ্জার্ার সুদযাগ প্র্ান কদর। এটি আোদ্র প্রধান েন্ত্রীর বক্তদবযর সদি সােঞ্জসযপূণষ গ্যখাদন 
রতরন বদলদেন গ্য, ভারদতর রজ20 সভাপরতত্ব শুধুোি আোদ্র রজ20 েররকদ্র সাদি 
আদলাচনার োধযদে গঠন করা হদব তা নয় বরং আোদ্র গ্লাবাল সাউি সহযািীদ্র সাদিও 
আদলাচনা কদর গঠন করা হদব , যাদ্র কেস্বর প্রায়ই অশ্রুত িাদক।   

 
েীষষ সদেলদন ্েটি অরধদবেন রবদবচনাধীন িাকদব। 12ই জানুয়ারর চারটি অরধদবেন হদব এবং 
13ই জানুয়ারর েয়টি অরধদবেন হদব। আো করা যায় প্ররতটি অরধদবেন 10-20 গ্্দের 
গ্নতা/েন্ত্রীদ্র উপসরিরতর সাক্ষ্য বহন করদব। 

 
উদদ্বাধনী এবং সোপ্ত অরধদবেন রাষ্ট্র প্রধান/সরকার পযষাদয়র হদব এবং প্রধানেন্ত্রী রনেন্ত্রণ কতষ া 
হদবন। উদদ্বাধনী গ্নতৃ পযষাদয়র অরধদবেদনর রিে হল “োনব গ্করন্দ্রক রবকাদের জনয গ্লাবাল 
সাউদির কেস্বর” এবং সোরপ্ত গ্নতৃ পযষাদয়র অরধদবেদনর রিে হল “ কেস্বদরর একতা-লদক্ষ্যর 
একতা”।    

এর অরতররক্ত 8টি েন্ত্রী পযষাদয়র অরধদবেন হদব, গ্সগুরলর রিে হলঃ 
“োনব গ্করন্দ্রক রবকাদে অিষায়ন”-এর উপদর অিষেন্ত্রীদ্র অরধদবেন। 

 “পররদবে বান্ধব জীবনযািার সাদি (লাইফ) বরৃদ্ধর ভারসােয বজায় রাখা”-র উপদর 
পররদবে েন্ত্রীদ্র অরধদবেন।  



 “গ্লাবাল সাউদির অগ্রারধকার-একটি উপদযাগী পররদবে রনরিত করা”-র উপদর পররদবে 
েন্ত্রীদ্র অরধদবেন।  

 “েরক্তর রনরাপত্তা  এবং রবকাে- সেৃরদ্ধর গ্রাডেযাপ”-এর উপদর েরক্ত েন্ত্রীদ্র 
অরধদবেন।  

 “রিরতিাপক স্বািযদসবা বযবিা রনেষাদণ সহদযারগতা”-র উপদর স্বািয েন্ত্রীদ্র অরধদবেন।  

 
 “োনব সম্প্ রবকাে এবং ক্ষ্েতা রনেষাণ”-এর উপদর রেক্ষ্ােন্ত্রীদ্র অরধদবেন। 

 
 “বারণজয, প্রযরুক্ত, পযষটন এবং সম্প্ রবকাদে গ্লাবাল সাউি সেন্বয়”-এর উপদর 

বারণজযেন্ত্রীদ্র অরধদবেন। 
 

 “রজ20- ভারদতর সভাপরতদত্বর জনয পরােেষ”-র উপদর রবদ্ে েন্ত্রীদ্র অরধদবেন। 
 
েীষষসদেলন সংিান্ত আরও রবস্তাররত যিাসেদয় প্র্ান করা হদব।  
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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. 

 


