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চিননর প্রেচিনেন্ট চ িঃ চজ চজিংচ িং-এর আহ্বানন ও প্রনতৃনে অনুচিত িতুর্দশ চিকি শীর্দ িনেলনন 23 ও 24 
জনু ভারনতর েধান ন্ত্রী শ্রী ননরন্দ্র প্র ার্ীর প্রনতৃনে এক ভারতীয় েচতচনচধর্ল অিংশগ্রহণ কনর। ভািুদ ুয়াল 
 াধুন  এই শীর্দ বৈঠক অনচুিত হয়। 23 তাচরনের বৈঠনক েধান ন্ত্রী শ্রী প্র ার্ী ছাড়াও প্র াগ প্রর্ন িাচজনলর 
প্রেচিনেন্ট চ িঃ প্রজ প্রৈালনিানানরা, রাচশয়ার প্রেচিনেন্ট চ িঃ ভ্লাচর্চ র  ুচতন এৈিং র্চিণ আচিকার প্রেচিনেন্ট চ িঃ 
চিচরল রা ান ািা। অনুচর্নক, ২৪ তাচরনের বৈঠনক আন্তজদ াচতক উন্নয়ন েিনে এক উচ্চ   দানয়র আনলািনা 
বৈঠক অনচুিত হয় এই শীর্দ িনেলনন। 

23 জনু চিকি প্রনতৃৈৃন্দ িন্ত্রাি প্ররাধ, চৈশ্ব ৈাচণজু, স্বাস্থ্ু, চিরািচরত চিচকৎিা  দ্ধচত,  চরনৈশ, চৈজ্ঞান, ে ুচি 
ও উদ্ভাৈন, কৃচর্, কাচরগচর ও ৈচৃিগত চশিা ও েচশিণ এৈিং িিংচিষ্ট অনুানু চৈর্নয়  তচৈচন য় কনরন। 
এছাড়াও, প্রকাচভে-১৯ অচত ারী, চৈশ্ব অর্দনীচতর  ুনরুজ্জীৈন, ৈহু িীয়  দ্ধচত ও ৈুৈস্থ্ার িিংস্কার িহ অনুানু 
চৈর্নয়ও তাাঁরা আনলািনা কনরন। বৈঠনক েধান ন্ত্রী শ্রী প্র ার্ী চিকি-প্রক আরও শচিশালী কনর প্রতালার ও র 
প্রজার প্রর্ন। এছাড়াও, চিকি-এর নচর্ নের অনলাইন প্রেটানৈি বতচরর গুরুনের কর্াও চতচন তুনল ধনরন। 
চিকি প্রর্শগুচলর  নধু প্ররল িিংন াগ িম্পনকদ  গনৈর্ণার এক প্রনটওয়াকদ  গনড় প্রতালা এৈিং িিংচিষ্ট রাষ্ট্রগুচলর 
িুদ্র,  াঝাচর ও অণু চশল্প িিংস্থ্ার  নধু িহন াচগতার ৈাতাৈরণনক আরও শচিশালী কনর প্রতালার ও রও প্রজার 
প্রর্ন শ্রী ননরন্দ্র প্র ার্ী। চতচন ৈনলন, চিকি-এর ির্িু রাষ্ট্রগুচলনত প্র  ি স্ত স্টাটদ -আ  িিংস্থ্া রনয়নছ, প্রিগুচলর 
 নধু প্র াগান াগ ৈুৈস্থ্ানক আরও শচিশালী কনর তুলনত হনৈ। েধান ন্ত্রী একর্াও ৈনলন প্র  চিকি-এর ির্িু 
চহনিনৈ িিংচিষ্ট রাষ্ট্রগুচলর উচিৎ  রস্পনরর চনরা িা িিংক্রান্ত চৈর্য়গুচল িম্পনকদ  আরও ভানলাভানৈ অৈচহত 
হওয়া এৈিং িন্ত্রাি প্র াকাচৈলায়  ারস্পচরক িহন াচগতার ৈাতাৈরণনক আরও েিাচরত করা। স্পশদকাতর 
চৈর্য়গুচলর  নধু প্রকানভানৈই রাজনীচত চননয় আিা কেনই উচিৎ নয় ৈনল চতচন  ত ৈুি কনরন। উনেেু, 
শীর্দ বৈঠনকর ি াচি  নৈদ ‘প্রৈচজিং প্র ার্ণা’টি গৃহীত হয়। 

 নররচর্ন, অর্দাৎ 24 জনু, েধান ন্ত্রী শ্রী প্র ার্ী আচিকা,  ধু এচশয়া, র্চিণ- ূৈদ এচশয়া এৈিং েশান্ত  হািাগর 
অঞ্চল প্রর্নক শুরু কনর কুাচরচৈয়ান দ্বী  ুঞ্জ   দন্ত ভারনতর উন্নয়ন ূলক অিংশীর্াচরনের চৈর্য়গুচল িু চরসু্ফট 
কনরন। অনুানু প্র  চৈর্য়গুচল েধান ন্ত্রীর এচর্ননর ৈিনৈু উনঠ আনি তার  নধু রনয়নছ – এক  ুি, অৈাধ, 

অন্তভুদ চি লূক এৈিং চনয় নীচত-চভচিক িা ুচদ্রক ৈাচণজু; ভারত  হািাগর প্রর্নক েশান্ত  হািাগর অঞ্চল   দন্ত 
চৈসৃ্তত চৈচভন্ন রানষ্ট্রর চনজস্ব ভূেণ্ড ও িাৈদনভৌ েনক প্র নন িলা। েধান ন্ত্রী এই  ন দ িকনলর র্চৃষ্ট আকর্দণ 
কনরন প্র  আন্তজদ াচতক চৈর্য়গুচলনত চিদ্ধান্ত গ্রহনণর প্রিনে এচশয়ার এক ৈহৃৎ অিংশ তর্া আচিকা ও লাচতন 
আন চরকার প্রর্শগুচলর প্রকানও ভূচ কা না র্াকায় ৈহু িীয় ৈুৈস্থ্ার িিংস্কানরর ও রও চৈনশর্ প্রজার প্রর্ন 
চতচন। চিকি রাষ্ট্রগুচলর অর্দনীচত িম্পনকদ   ারস্পচরক তর্ু চৈচন নয়র গুরুে তুনল ধনর অিংশগ্রহণকারী ির্িু 
রাষ্ট্রগুচলর নাগচরকনর্র ‘লাই স্টাইল  র এনভায়রনন ন্ট’ (LIFE) অচভ ানন অিংশগ্রহনণর আহ্বান জানান শ্রী 
প্র ার্ী। এৈানরর শীর্দ িনেলনন উ চস্থ্ত অচতচর্ রাষ্ট্রগুচলর  নধু চছল – আলনজচরয়া, আনজদ চন্টনা, কানবাচেয়া, 
ঈচজপ্ট, ইচর্ওচ য়া, চ চজ, ইনন্দাননচশয়া, ইরান, কাজােস্তান,  ালনয়চশয়া, প্রিননগাল, র্াইলুান্ড এৈিং উজনৈচকস্তান। 

এর আনগ 22 জনু চিকি ৈাচণচজুক প্র ারান র িূিনা  নৈদ ের্ি  লূ ভার্নণ েধান ন্ত্রী শ্রী প্র ার্ী প্রকাচভে-19 
অচত ারীর ি নয়ও চিকি ৈাচণজু  চরর্র্ এৈিং চিকি  চহলা ৈাচণজু প্রগািীর চৈনশর্ ভূচ কার ভূয়িী েশিংিা 
কনরন। আর্দ-িা াচজক িুানলঞ্জ, স্টাটদ -আ  িিংক্রান্ত চৈর্য় এৈিং িুদ্র,  াঝাচর ও অণু চশল্প িিংস্থ্াগুচলর ে ুচি 
িিংক্রান্ত ি াধাননর প্রিনে চিকি ৈাচণচজুক প্রগািীগুচলর  নধু িহন াচগতা েিানররও আহ্বান জানান চতচন। 

নতুন চর্েী 
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