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জি-20 শীর্ষ সম্মেলন এবং জসওজি-26 -এর জবশ্ব ননতাম্মের শীর্ষ 
সম্মেলম্মনর িনয প্রধানমন্ত্রীর ইতাজল এবং যকু্তরািয সফর 

অক্টোবর 24, 2021  

জি-20 শীর্ষ সক্েলন এবং জসওজি-26 -এর জবশ্ব ননতোক্ের শীর্ষ সক্েলক্ন ন োগেোক্নর িনয 
প্রধোনমন্ত্রী শ্রী নক্রন্দ্র নমোেী 29নশ অক্টোবর 2021 নেক্ে 2 রো নক্েম্বর 2021  অবজধ নরোম, 
ইতোজল ও গ্লোসক্গো এবং  ুক্তরোিয সফর েরক্বন।  
2.  30 নেক্ে 31 নশ অক্টোবর 2021 -এ 16তম জি-20   সক্েলক্ন ন োগেোন েরোর িনয 
ইতোজলর প্রধোনমন্ত্রী জিি এক্েক্লজি জমস্টোর মোজরও দ্রোজির আমন্ত্রক্ে প্রধোন মন্ত্রী নরোক্ম  োক্বন।জি-20 
সেসয নেশগুজলর রোষ্ট্র/ সরেোর, ইউক্রোিীয় ইউজনয়ন এবং অনযোনয আমজন্ত্রত নেশগুজলর ও 
আন্তিষ োজতে সংস্থোগুজলর প্রধোনরোও এই শীর্ষ সক্েলক্ন অংশগ্রিে েরক্বন।  

3.  এটি িক্ব অষ্টম জি-20 শীর্ষ সক্েলন, ন খোক্ন প্রধোন মন্ত্রী অংশগ্রিে েরক্বন। জি-20 

আন্তিষ োজতে অেষননজতে সিক্ োজগতোর িনয প্রধোন ববজশ্বে নফোরোম জিসোক্ব আজবেভষ ত িক্য়ক্ে।2023 -এ 

েোরত প্রেমবোক্রর িনয জি-20 শীর্ষ সক্েলক্নর আক্য়োিন েরক্ব। ইতোজলর সেোিজতক্ে আসন্ন শীর্ষ 

সক্েলক্নর মভল েোবনোর নেন্দ্রস্থক্ল রক্য়ক্ে (i) অজতমোরী নেক্ে িুনরুদ্ধোর এবং ববজশ্বে স্বোস্থয 

িজরচোলনো (ii) অেষননজতে িুনরুদ্ধোর এবং জস্থজতস্থোিেতো (iii) িলবোয় ু িজরবতষ ন এবং শজক্ত 

িজরবতষ ন (iv) স্থোয়ী জবেোশ ও খোেয সুরক্ষো।   

 4. প্রধোনমন্ত্রী ইতোজলর প্রধোন মন্ত্রী জিি এক্েক্লজি জমস্টোর মোজরও দ্রোজির সোক্ে সি নবশ েক্য়েটি 

জিিোজক্ষে ববঠেও েরক্বন।  

5.  এরিক্র প্রধোনমন্ত্রী  ুক্তরোক্িযর প্রধোনমন্ত্রী জিি এক্েক্লজি জমস্টোর বজরস িনসক্নর আমন্ত্রক্ে 

ইউনোইক্েড ননশনস নেমওয়োেষ  েনক্েনশন অন ক্লোইক্মে নচঞ্জ (UNFCCC) এর 26 তম 

েনফোক্রি অফ িোটিষ স (COP-26) এর জবশ্ব ননতোক্ের শীর্ষ সক্েলক্ন ন োগ জেক্ত গ্লোসক্গোক্ত 

 োক্বন। ইতোজলর সোক্ে অংশীেোজরক্ে  ুক্তরোক্িযর সেোিজতক্ে 31 অক্টোবর 2021 নেক্ে 12 নক্েম্বর 



2021 ি ষন্ত COP-26 অনুজিত িক্ে। COP-26-এর উচ্চ-স্তক্রর জবেোক্গর জবশ্ব ননতোক্ের শীর্ষ 

সক্েলন (WLS) শীর্ষে সক্েলন 1-2 নক্েম্বর 2021-এ অনুজিত িক্ব। এই শীর্ষ সক্েলক্ন 

120টিরও নবজশ নেক্শর রোষ্ট্রপ্রধোন/সরেোর প্রধোনরো অংশগ্রিে েরক্বন। COP-26 মভলত 2020 

সোক্ল অনুজিত িওয়োর েেো জেল, জেন্তু নেোজেড-19 মিোমোরীর িজরক্প্রজক্ষক্ত 2021-এ জিজেক্য় 

নেওয়ো িক্য়ক্ে। 

 

6. UNFCCC িলবোয়ু িজরবতষ ন নমোেোজবলোয় জবশ্ববযোিী ইেো ও েজৃষ্টেজিক্ে মভতষ  েক্র। এই 

েনক্েনশক্নর িক্ষগুজলর ি ষোয়ক্রজমে সক্েলন জবশ্ব িলবোয়ু শীর্ষ সক্েলন জিসোক্ব আজবেভষ ত িক্য়ক্ে, 

 ো জিসোব েরোর এবং সোমক্নর িে জনধষোরক্ের িনয এেটি সুক্ োগ প্রেোন েক্রক্ে। প্রধোনমন্ত্রী সবষক্শর্ 

2015 সোক্ল িযোজরক্স COP-21-এ ন োগ জেক্য়জেক্লন,  খন িযোজরস চুজক্তটি সমোপ্ত িক্য়জেল এবং  োর 

বোস্তবোয়ন এই বের শুরু িয়। COP-26-এ, িক্ষগুজল িযোজরস চুজক্ত বোস্তবোয়ন জনক্েষ জশেো; িলবোয় ু

অক্েষর সচলতো; িলবোয় ুঅজেক্ োিন, প্র ুজক্ত উন্নয়ন এবং স্থোনোন্তর নিোরেোর েরোর িনয িেক্ক্ষি; 

সম্পভেষ েরোর িনয েোি েরক্ব এবং ববজশ্বে তোিমোত্রো বৃজদ্ধ সীজমত েরোর িযোজরস চুজক্তর লক্ক্ষয 

নি ৌঁেোক্নোর নচষ্টো েরক্ব। 

 

7. প্রধোনমন্ত্রী COP-26 এর ফোৌঁক্ে  ুক্তরোক্িযর প্রধোনমন্ত্রী, জিি এক্েক্লজি  জমিঃ বজরস িনসক্নর 

সোক্ে সি বহু জিিোজক্ষে ববঠে েরক্বন। 
 

জনউ জেজি 
অম্মটাবর 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. 

 


