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এশিয়া ক ়াঅপ়ারেিন ড়ায়ালরেে 17 তম মন্ত্রীপশেষদীয সভ়া 
জ়ানুয়াশে 21, 2021 
 
1. 21 জানুযারি 2021 তারিখ এরিযা ক াঅপারিিন ডাযালগ (এ.রি.রড.)-ি "রনউ নর্মাল 
এবং রনিাপদ ও স্বাস্থ্য ি পর্মটন" রির্ রবষয  17তর্ র্ন্ত্রীপরিষদীয িভা ভারু্ম যাল র্াধ্যরর্ 
অনুরিত হয। ববঠর  পিিাষ্ট্র র্ন্ত্রর ি িরর্ব (পূবম), শ্রীর্তী রিভা গাঙ্গলুী দাি ভািরতি 
প্ররতরনরধ্ত্ব  রিন। 
2. ক ারভড-19 র্হার্ািীি ফরল উত্থারপত ির্িযা কর্া ারবলায িরিরলত প্ররতরিযা দারব  রি তাি 

র্ন্তরবয িরর্ব (পূবম) জানান কর্ রবশ্ববযাপী অিমননরত  পূবমাবস্থ্া রফরিরয আনাি জনয িরিিালী 
বহুপারি  িহরর্ারগতা গুরুত্বপূর্ম। এই প্রিরঙ্গ, িরর্ব (পূবম) বরলরিরলন জীরব া রনবমারহি জনয 
পুিারনা বযবিারযি পনুরুজ্জীবন কর্র্ন গুরুত্বপূর্ম, কতর্রন আর্ারদি অবিযই নতুন উদ্ভাবন এবং 
তাি পরিপিূ গুরলি উপি নজি রদরত হরব এবং নতুন বযবিারয  র্রডরলিও িন্ধান  িরত 
হরব। 

3. র্া রিি পািাপারি িাংসৃ্করত  ও প্রা ৃরত  ঐরতরহযি পুনজীবন ও িুিিা রনরিত  িাি জনয 
িরর্ব (পূবম) পর্মটন রবভারগি পুনরুদ্ধাি ও পনুরনমর্মারর্ি দঢৃ় প্ররযাজনীযতাি স্বী ৃরত রদরয 
ভািতীয পর্মটন প্রর্ারি "কেড, টুরিজর্ অযান্ড কট নলরজ”ি 3টি 'টি' ক  ক ৌিরলি অংি 
রহিারব কফা াি  রিন। রনিাপদ ও স্বাস্থ্য ি পর্মটন প্রর্ারিি জনয ডাযাগনরি  িিঞ্জার্, 
রর্র ৎিা এবং ভযা রিরনি র্িািম ও িাধ্াির্ বযবহারিি জনয কজািদাি কর্ষ্টা  িাি 
প্ররযাজনীযতাি  িাও উরেখ  রিরিন িরর্ব (পূবম) । এই প্রিরঙ্গ, িরর্ব (পূবম )উরেখ 
 রিরিন কর্ ভািত ইরতর্রধ্য প্ররতরবিী কদি ভুটান, র্ালদ্বীপ, কনপাল, বাংলারদি, রর্যানর্াি 
এবং কিরিলির  ভািতীয ভযারিরনি িহাযতা কদওযাি  াজ শুরু  রিরি। 

4. ভািত - র্াযানর্াি - িাইলযান্ড রিপারি  হাইওরয এবং  রবারডযা, লাওি এবং রভরযতনার্ 
িহ এরিযায িম্ভাবয িংরর্াগ িম্প্রিাির্ প্রর্ারিি জনয ভািত কর্ রবরভন্ন উরদযাগ গ্রহর্  রিরি 
তািও উরেখ  রিন িরর্ব (পূবম)। ইন্টািনযািনাল কিালাি অযালারযন্স (আই.এি.এ.) এবং 
ক াযারলিন ফি রডিািাি কিরিরলরযন্ট ইনফ্রাস্ট্রা র্াি (রি.ডী.আি.আই.) এি র্রতা 
উরদযাগগুরল রবশ্ববযাপী জলবাযু িংিান্ত  র্মপ্ররিযাি পািাপারি রবপর্ময িহনরর্াগয পরি াঠারর্াি 
উন্নযরনি প্ররত ইরতবার্  দরৃষ্ট আ ষমর্  রিরি। 

5. রবশ্ববযাপী িারন্ত ও িুিিাি জনয কর্ িন্ত্রািবাদ এ টি গুরুতি হুর্র  হরয দাাঁর়িরযরি, তা 
িমূ্পর্মরূরপ  রনর্ূমল  িাি জনয, িরর্ব (পূবম) বৃহত্তি িহরর্ারগতাি আহ্বান জারনরযরিন। িরর্ব 
(পূবম) আিও কজাি রদরয বরলরিন কর্ আরিযারনি িারি ইরদা-প্রিান্ত র্হািাগিীয অঞ্চরলি 
িাধ্াির্ র্যারলঞ্জগুরল কর্া ারবলাি জনয ির্ন্বয এবং িহরর্ারগতাি প্ররযাজন। প্রধ্ানর্ন্ত্রী শ্রী 
নরিন্দ্র কর্াদীি 2019 িারল ক াষর্া  িা দযা ইরডা-কপরিরফ  ওিন্স ইরনরিরযটিভ 
(আই.রপ.ও.আই) এ টি র্ুি, অবাধ্, অন্তভুম ি এবং আইনানগু অঞ্চরলি  িা বরল র্া 
রির উরিটি অযান্ড কগ্রাি ফি অল ইন দযা রিরজযন (িাগি)-এি প্রর্াি  রি। 



6. 17 তর্ এরিরড র্ন্ত্রীপরিষরদি ববঠর ি আরযাজন এবং িভাপরতত্ব  িাি জনয িরর্ব (পূবম) 
তুিস্ক িি াির  ধ্নযবাদ জানান। 

7. ববঠর ি কিরষ, ির্স্ত এরিরড কদি "আঙ্কািা রডক্লারিিন" গ্রহর্  রিরিল। 
 

শনউ শদশি 
জ়ানুয়াশে 21, 2021 
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