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ক োয়োড কেতৃ বৃন্দের শীর্ষসন্দেলন্দে প্রধোেমন্ত্রীর অংশগ্রহণ
কসন্দেম্বর

24,2021

প্রধোেমন্ত্রী শ্রী েন্দরন্দ্র কমোদী 24 কশ কসন্দেম্বর 2021 তোররন্দে ওয়োরশংটে রড রস , আন্দমরর োন্দত প্রথম সশরীন্দর
ক োয়োড কেতৃ বৃন্দের শীর্ষ সন্দেলন্দে অংশগ্রহণ

ন্দরন্দেে। তোর সোন্দথ অন্দেরলয়োর প্রধোেমন্ত্রী স্কট মররশে,

জোপোন্দের প্রধোে মন্ত্রী ইন্দয়োরসন্দদ সুগো এবং আন্দমরর োর রোষ্ট্রপরত ক োন্দশফ বোইন্দডেও এই সন্দেলন্দে অংশগ্রহণ
ন্দরন্দেে। কেতোন্দদর মন্দধে েুবই প্রন্দয়োজেীয় মতোমন্দতর রবরেময় হন্দয়ন্দে

ো র েো, ক গুরলর উপন্দর রিরি

ক োয়োন্দডর পরর োঠোন্দমো দোাঁরিন্দয় রন্দয়ন্দে কসই বরিত স্বোথষ, মূলেন্দবোধ এবং অন্তরেষরহত েীরতগুরলন্দ

ন্দর

শরিশোলী

ন্দরন্দে।

2. কেতোরো আফগোরেস্তোে এবং দরিণ এরশয়ো এবং িোরত প্রশোন্ত মহোসোগন্দরর আঞ্চরল
তোন্দদর রেজ রেজ দৃরিিরি রবরেময়

পরররিরত সম্পন্দ ষ

ন্দরন্দেে। আফগোরেস্তোন্দের রবর্ন্দয় তোরো সন্ত্রোস দমে, মোেরব

তোন্দদর সহন্দ োরগতো আরও গিীর

সহোয়তোয়

রন্দত সেত হন্দয়ন্দে এবং তোন্দলবোেন্দদর রোষ্ট্রসংন্দের রেরোপিো পররর্ন্দদর

প্রস্তোব 2593 কমন্দে চলোর আহ্বোে জোরেন্দয়ন্দে।

3. কেতোরো সন্ত্রোসীন্দদর হন্দয়
আরথষ

বো সোমরর

োজ

সহোয়তো

রো ক ন্দত পোন্দর কসগুরলন্দ

রোর রেেো

ন্দরন্দেে এবং সন্ত্রোসী কগোষ্ঠীগুরলন্দ

ক

ক োেও সসেে সরবরোহ,

ো সীমোন্ত আক্রমণ সহ সন্ত্রোসী হোমলো চোলোন্দত বো পরর ল্পেো

অস্বী োর

রন্দত বেবহোর

রোর গুরুন্দের উপর কজোর রদন্দয়ন্দেে।

4. ক োয়োড কেতৃ বৃে 2021 সোন্দলর মোন্দচষর, রবন্দশর্
অগ্রগরতর েবর কেে। অন্দটোবর 2021 কথন্দ

ন্দর ক োরিড-19 -এর টি োদোন্দের অংশীদোররন্দের পন্দরর

িোরত , িোরত -প্রশোন্ত মহোসোগরীয় অঞ্চন্দল িোরন্দত প্রস্তুত

আট রমরলয়ে ক োরিড-19 টি ো সরবরোহ

রোর প্রধোেমন্ত্রীর কেোর্েোন্দ

স্বোিোরব

রোর উন্দেন্দশে কদশগুরলর মন্দধে এ রত সোধোরণ ভ্রমণ েীরত এবং

রো এবং পূবষোেুমোেন্দ

সুরেরিত

স্বোগত জোেোে।আন্তজষোরত

ভ্রমণন্দ

টি োদোন্দের

শংসোপত্রন্দ

পোর্পররর িোন্দব

স্বী ৃ রত

কদবোর

জেে

োন্দজ

োবষণমুি

5. জলবোয়ু পররবতষ ে, জোহোজ চলোচল এবং বেন্দরর

প্রধোেমন্ত্রী

প্রস্তোব

কপশ

ন্দরে।

রোর প্রন্দচিো, পররশ্রুত হোইন্দরোন্দজে

প্র ুরি িোপে, দোরয়েশীল এবং রিরতিোপ

পররষ্কোর শরি সরবরোহ শৃংেন্দলর প্রন্দয়োজেীয়তোর প্ররত ইরতবোচ

রক্রয়ো

ন্দরন্দেে। এই কপ্রিোপন্দট, প্রধোেমন্ত্রী আমোন্দদর রেজ রেজ শরি ও

রোর উপন্দর কেতৃ বৃে আন্দলোচেো

সিমতো রবন্দবচেো
টোস্কন্দফোসষও চোলু

ন্দর এ টি সবরি
ন্দরন্দেে

সবুজ হোইন্দরোন্দজে কজোন্দটর প্রস্তোব কদে। কেতৃ বৃে এ টি রশরপং

ো রশরপং িেোলু শৃংেলন্দ

সবুজ রণ এবং

োবষে মুি

রোর সমন্বয় সোধে

ক োয়োন্দডর অেে রতেটি কদন্দশর বেন্দরর সোন্দথ মুম্বোই কপোটষ ট্রোস্ট এই উন্দদেোন্দগ অংশগ্রহণ

6. কেতৃ বৃে প্র ুরি ে শো, রব োশ,
ক বল অঞ্চলন্দ ই েয়, রবিন্দ

রন্দব।

রেয়ন্ত্রণ এবং বেবহোন্দরর উপর ক োয়োড েীরতগুরল জোরর

দোরয়েশীল, উন্মুি, উচ্চমোন্দের উদ্ভোবন্দের রদন্দ

7. জেগন্দণর সোন্দথ জেগন্দণর সংন্দ োন্দগর সুরবধোন্দথষ এবং শরিশোলী

পররচোরলত

রন্দব।

ন্দরন্দেে

ো

রন্দব।

রোর জেে, কেতোরো মোর ষ ে

ুিরোন্দষ্ট্র

STEM কিত্রগুরলন্দত মোস্টোসষ এবং ডটরোল রডরগ্র অজষন্দের জেে প্ররত বের 100 জে রশিোথীর জেে
কফন্দলোরশপ কপ্রোগ্রোম কেোর্ণো

8. আঞ্চরল
সমন্বয়

ন্দরে।

পরর োঠোন্দমো চোরহদোর মূলেোয়ে এবং পদ্ধরত, প্র ুরিগত সহোয়তো এবং সিমতো সতররর প্রন্দচিোর

রোর জেে এ টি ক োয়োড পরর োঠোন্দমো সমন্বয় কগোষ্ঠী চোলু

9. কেতোরো জলবোয়ু পররবতষ ে, দুন্দ ষোন্দগর প্রস্তুরত এবং িোগ

রো হন্দয়ন্দে।

রো কডোন্দমইন্দে চেোন্দলঞ্জ কমো োরবলোর জেে

প ষন্দবিণ এবং মোরেন্দয় কেওয়োর জেে সেোন্দটলোইট কডটো আদোে -প্রদোন্দের জেে এ টি মহো োশ সহন্দ োরগতো
মী কগোষ্ঠীও িোপে

ন্দরে।

10. শীর্ষ সন্দেলেটি কেতোন্দদর জেে ক োয়োন্দডর ইরতবোচ

গরত এবং এটির গঠেমূল

লেোন্দণর শরি রহসোন্দব গন্দি কতোলোর সুন্দ োগ রেল। কেতৃ বৃে এ টি মুি,

মষসূরচন্দ

উদোর এবং অন্তিুষ রিমূল

প্রশোন্ত মহোসোগরীয় অঞ্চন্দলর জেে তোন্দদর অিী োর এবং বরিত দৃরিিরির পুেরোবৃরি
ক োগোন্দ োগ বজোয় রোেন্দত এবং উচ্চ প ষোন্দয়র আন্দলোচেো চোরলন্দয় ক ন্দত সেত হন্দয়ন্দেে।

রবিবেোপী
িোরত-

ন্দরে। তোরো রেয়রমত

শীর্ষসন্দেলন্দের

ফলোফন্দলর

েরথ

a.

ক ৌথ

রববৃরত

b.

েটেোর

রববরণ

c. প্র ুরি ে শো, রব োশ এবং রেয়ন্ত্রন্দণর উপন্দর েীরতর অবিো।

ওয়োরশংটে রড রস
কসন্দেম্বর 24, 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.

