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‘চতুৰ্দশ ব্ৰিকছ শীৰ্দ সব্ৰিলন’ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ 

 
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপব্ৰত ব্ৰচ ব্ৰিনব্ৰপনৰ অধযক্ষতাত ‘ভাচুদ ৱেল’ মাধযৱমৱৰ 23-24 িনু, 2022ত অনুব্ৰিত 
‘চতুৰ্দশ ব্ৰিকছ শীৰ্দ সব্ৰিলন’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ মমাৰ্ীৰ মনতৃত্বত অংশগ্ৰহণ কৱৰ ভাৰৱত। 23 
িনুৰ সব্ৰিলনত িাব্ৰিলৰ ৰাষ্ট্ৰপব্ৰত মিইৰ বলৱছানাৱৰা, ৰাছীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপব্ৰত ব্লাব্ৰিব্ৰমৰ পুটীন আৰ ু
ৰ্ব্ৰক্ষণ আব্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপব্ৰত চীব্ৰৰল ৰামাৱ াছাইৱয়া অংশগ্ৰহণ কৱৰ। 24 িনুৰ সব্ৰিলনত ম ালকীয় 
মপ্ৰক্ষাপটত সম্পন্ন হহ থকা ঘটনা-প্ৰবাহৰ স্দৰভদ ত চ্চ  প দ্ায়ৰ ব্ৰবিপপাব্ৰক্ষক আৱলাচনা অনুব্ৰিত 
মহাোৰ ল ৱত অনা-‘ব্ৰিকছ’ মৰ্শসমূহৰ হসৱত সম্পকদ  স্থাপন সম্পকীয় প্ৰসং ৱটা অব্ৰধৱেশন 
অনুব্ৰিত হয়। 
23 িনুৰ সব্ৰিলনত মনতাসকৱল সন্ত্ৰাসবাৰ্ প্ৰব্ৰতৱৰাধ, বাব্ৰণিয, স্বাস্থয, পৰম্পৰা ত ঔৰ্ধ, প দ্াবৰণ, 

ব্ৰবজ্ঞান, প্ৰ্বু্ৰি আৰু চদ্ভােন, কৃব্ৰৰ্, কাব্ৰৰকৰী আৰু বৃব্ৰিমূলক ব্ৰশক্ষা তথা প্ৰব্ৰশক্ষণৰ ল ৱত 
বহুপক্ষীয় সংস্থাৰ  সংস্কাৰ, ক’ব্ৰভি-১৯ মহামাৰী, ম ালকীয় অথদননব্ৰতক পুনৰুথ্থানৱক ধব্ৰৰ অনযানয 
ম ালকীয় মপ্ৰক্ষাপটৰ গুৰতু্ব থকা ব্ৰবৰ্য়সমূহৰ স্দৰভদ ত আৱলাচনাত ব্ৰমব্ৰলত হয়। সব্ৰিলনত 
প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাৰ্ীৱয় ‘ব্ৰিকছ’ৰ ব্ৰস্থব্ৰত শব্ৰিশালী কব্ৰৰ মতালাৰ ল ৱত ‘ব্ৰিকছ’ সম্পকীয় নব্ৰথ-পত্ৰৰ 
প্ৰস্তাব্ৰেত ‘অনলাইন তথযভাণ্ডাৰ’ স্থাপন, ‘ব্ৰিকছ মৰ’লৱে’ৰ  ৱেৰ্ণা মনটেকদ ’ আৰু 
‘এমএছএমই’সমূহৰ মািৰ সহৱ্াব্ৰ তা প্ৰ াঢ় কৰাৰ আহ্বান িনায়। ভাৰৱত ‘ব্ৰবকদ ছ’ মৰ্শসমূহৰ 
‘ষ্টাটদ আপ’সমূহৰ মািত সম্পকদ   াঢ় কব্ৰৰ মতালাৰ লক্ষযৱৰ এইবছৰ ‘ব্ৰিকছ’ মৰ্শৰ ষ্টাটদ আপসমূহৰ 
এক কা দ্ক্ৰম অনুব্ৰিত কব্ৰৰব। মতওঁ ‘ব্ৰিকছ’ মৰ্শসমূহৰ ব্ৰনৰাপিা প্ৰসং ও ব্ৰবৱশৰ্ ভাৱব চৱেখ 
কব্ৰৰ ‘ব্ৰিকছ’ৰ সৰ্সয মৰ্শসমূৱহ ব্ৰবৰ্য়ৱটাৰ গুৰুত্ব অনুধােন কব্ৰৰ এৱন সংকট মব্ৰৰ্মূৰ কব্ৰৰবনল 
পৰস্পৱৰ সহৱ্াব্ৰ তৰ হাত আ বৱঢ়াোৰ ল ৱত সন্ত্ৰাবাৰ্ীক এঘৰীয়া কৰাৰ ৰ্ৱৰ প্ৰসং ক হল 
ৰািনীব্ৰত নকব্ৰৰ, বৰঞ্চ এৱন পৰ্ৱক্ষপ গ্ৰহণত একব্ৰত্ৰত হহ ব্ৰসদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ আ বাব্ৰঢ় আব্ৰহবনল আহ্বান 
িনায়। শীৰ্দ সব্ৰিলনৰ সামৰব্ৰণত ‘ব্ৰিকছ’-ৰ মনতৃবৃ্দৰই সবদসিব্ৰতক্ৰৱম ‘মবইব্ৰিং মঘাৰ্ণাপত্ৰ’খন 
আনুিাব্ৰনক ভাৱব গ্ৰহণ কৱৰ। 
24 িনুৰ সব্ৰিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় আব্ৰিকা, মধয এছীয়া, ৰ্ব্ৰক্ষণ-পূব এছীয়া আৰু প্ৰশান্ত মহাসা ৰৰ 
পৰা মকব্ৰৰবীয়ান সা ৰনলৱক অঞ্চলসমূহৱৰ ভাৰতৰ বব্ৰদ্ধদ ত সম্পকদ ;  ভাৰৱত গুৰুত্ব প্ৰৰ্ান কৰা 
স্বাধীন, মুি, সমাৱেশী আৰু ব্ৰবব্ৰধ-আধাব্ৰৰত সমুদ্ৰৱক্ষত্ৰ;  ভাৰত মহাসা ৰীয় অঞ্চলৰ পৰা প্ৰশান্ত 
মহাসা ৰীয় অঞ্চলৰ মৰ্শসমূহৰ সাবদৱভৌমত্ব আৰু মভৌ ব্ৰলক অখণ্ডতাৰ প্ৰব্ৰত সিান; আৰু ব্ৰ্ৱহতু 
ম ালকীয় ব্ৰসদ্ধান্তগ্ৰহণকাৰী সংস্থাত এছীয়াৰ বৃহৰ্াংশৰ ল ৱত সামব্ৰগ্ৰক ভাৱব আব্ৰিকা আৰু মলটিন 
আৱমব্ৰৰকা আব্ৰৰ্ অঞ্চলৰ মকাৱনা মাত মাৱতাতা নাই মসৱয় সংব্ৰিষ্ট সংস্থাসমূহৰ সংস্কাৰৰ প্ৰসং ৱটা 
ভাৰতৰ ব্ৰস্থব্ৰত ব্ৰবৱশৰ্ ভাৱব অে ত কৱৰ। 
ইয়াৰ আ ৱত ম্াো 22 িনুত অনুব্ৰিত ‘ব্ৰিকছ বাব্ৰণিয মঞ্চ’ৰ চৱবিপাধনী অনুিানত মলূ ভাৰ্ণ 
প্ৰৰ্ান কব্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় ক’ব্ৰভি-১৯ মহামাৰীৰ মািৱতা ‘ব্ৰিকছ বাব্ৰণিয পব্ৰৰৰ্ৰ্’ আৰু ‘ব্ৰিকছ 
মব্ৰহলা মচদ া’ই অবযাহত ৰখা কাম-কািৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৱৰ। মতও ঁ ‘ব্ৰিকছ’ মৰ্শৰ বাব্ৰণব্ৰিযক 
সমুৰ্ায়ক সামাব্ৰিক আৰ ুঅথদননব্ৰতক প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ ল ৱত ‘ষ্টাটদ আপ’ আৰ ু ‘এমএছএমই’সমূহৰ 
সমসযােলী সমাধাৰ মক্ষত্ৰত প্ৰ্ুব্ৰি-ব্ৰভব্ৰিক সমাধানৰ অৱেৰ্ণত মৱনাব্ৰনৱেশ কৰাৰ আহ্বান িনায়। 
 

নতুন ব্ৰৰ্েী 
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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. 

 
 


