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প্রধান মন্ত্রী র ামম জি-20 শীর্ষ সমেলমন  পার্শ্ষবৈঠমে ইতাজল  
প্রধান মন্ত্রী মাজ ও দ্রাজি  সামে জমজলত হমেমেন। 
অমটাৈ  29,2021   
 
অমটাৈ  29,2021  - এ প্রধান মন্ত্রী  র ামম জি-20 শীর্ষ সমেলমন  পার্শ্ষবৈঠমে 
ইতাজল  প্রধান মন্ত্রী মাজ ও দ্রাজি  সামে জমজলত হমেমেন। এটি জেল তামে  প্রেম 
মুমিামুজি বৈঠে। বৈজর্শ্ে মহামা ী  মমধে সফল রূমপ জি 20  শীর্ষ সমেলমন  
আমোিন ে া  িনে প্রধানমন্ত্রী ইতাজল  প্রধানমন্ত্রী দ্রাজিমে অজিনন্দন িাজনমেমেন। 
গ্লাসম ামত জসওজপ- 26  -এ  আমোিমন যকু্ত ামিে  সামে ইতাজলও অংশীো  আমে।   
 

2.  েইু রনতা িলৈােু পজ ৈতষ মন  ো মে সৃষ্ট চ্োমলঞ্জ এৈং আন্তিষ াজতে সম্প্রোমে  

এেসামে োি ে া প্রমোিনীেতা জনমে আমলাচ্না েম মেন। প্রধানমন্ত্রী িা মত  দ্বা া 

 ৃহীত িলৈােু পজ ৈতষ নমলূে পেমেপগুজল এৈং উন্নত জৈমর্শ্  িলৈােু অেষােমন  

প্রজতশ্রুজত সম্পমেষ  উন্নেনশীল রেশগুজল  উমদ্বম   েো তুমল ধম ন।  

    

3. েইু রনতা আফ াজনস্তান এৈং িা ত-প্রশান্ত মহাসা  ীে অঞ্চল সহ সাম্প্রজতে 

আন্তিষ াজতে এৈং আঞ্চজলে িটনাৈলী জনমে মতামত জৈজনমেও েম মেন। তা া 

িা ত-ইইউ ৈহুমুিী সহমযাজ তামে এজ মে রনওো  িনে িজনষ্ঠিামৈ এেসামে োি 

ে া  িনে তামে  ইচ্ছামে পুনৈষেক্ত েম মেন। 

 

4.  জদ্বপাজেে জেে রেমে, েইু রনতা 2020 সামল  নমিম্বম  িা ত-ইতাজল িাচু্ষ োল 

শীর্ষ সমেলমন  প  রেমে উন্নেন পযষামলাচ্না েম মেন এৈং িাচু্ষ োল শীর্ষ সমেলমন 

 ৃহীত 2020-2025 েমষ পজ েল্পনা ৈাস্তৈােমন  অগ্র জতমত সন্তুজষ্ট প্রোশ েম মেন 

যা  ািবনজতে, অেষবনজতে, জৈজ্ঞান ও প্রযুজক্ত এৈং সাংসৃ্কজতে রেত্রগুজলমত রেৌশল ত 

লেে জনধষা ে েম  পাাঁচ্ ৈেম  অিষ ন ে া হমৈ। 



 

5.  েইু রনতা েইু রনতা জৈমশর্ েম  রটক্সটাইল, িােে প্রজিোে ে, স্বেংচ্াজলত এৈং 

পুননষৈীে েমযা ে জ্বালাজন িামত েইু রেমশ  মমধে ৈাজেিে ও জৈজনমো  সংমযা  আ ও 

সম্প্রসা মে  প্রজতশ্রুজত পুনৈষেক্ত েম ন। পুননষৈীে েমযা ে এৈং পজ চ্ছন্ন শজক্তমত 

জদ্বপাজেে সহমযাজ তা  নতুন রপ্র ো প্রোমন  িনে, িা ত এৈং ইতাজল এেটি রযৌে 

জৈৈৃজত িাজ  েম মে যা শজক্ত স্থানান্তম   উপ  এেটি রেৌশল ত অংশীোজ ত্ব রিার্ো 

েম মে এৈং ৈড় আোম   সৈুি েজ ম া  প্রেল্প, স্মাটষ  জগ্র , শজক্ত সঞ্চে, োস 

পজ ৈহন, সমজিত ৈিষ ে ৈেৈস্থাপনা (ৈিষ ে রেমে সম্পে), সৈিু হাইমরামিন উন্নেন 

ও স্থাপনা এৈং বিৈ জ্বালানী  প্রচ্া  সমাধামন  মমতা রেমত্র অংশীোজ ত্ব অমির্ে 

ে মত সেত হমেমেন। বৈঠমে  ফাাঁমে িা ত ও ইতাজল ৈস্ত্র প্রস্তুত ৈা রটক্সটাইল 

সহমযাজ তা সংিান্ত এেটি জৈৈৃজতমতও স্বাে  েম মে। 
 
6. িা মত  প্রধানমন্ত্রী অজত দ্রুত সুমযা  অনুযােী সমমে স োজ  সফম  িা মত 
আসা  িনে প্রধান মন্ত্রী দ্রাজিমে আমন্ত্রে িাজনমেমেন।  
 
র াম 

অটৈ  29,2021 

 

 

 

 

 

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. 


