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চতুষ্টয় নেতা সন্মিলেৰ প্ৰধাে মন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ 
চেপ্তেম্বৰ 24, 2021 
 

1. প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ চমাদীপ্তে প্ৰথম মুখা-মুখখ েতুষ্টে চনতা সখিলনত অংশগ্ৰহণ কপ্তৰ মাখকি ন 
যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৱাখেংটন খিখেত 24 চেপ্তেম্বৰ 2021 তাখৰপ্তখ, অপ্তষ্ট্ৰখলোৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী স্ক’ট মখৰেন, 
জাপানৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ে’খেহাইি েুগা, আৰু মাখকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপখত জপ্তেফ বাইপ্তিনৰ সসপ্তত। 
চনতাসকপ্তল অখত উপকাৰী ভাব খবখনমে কপ্তৰ খয পাৰস্পখৰক ৰুেী, আদশি, আৰু অন্তখনিখহি ত 
নীখত পুনৰ প্ৰকাশ কপ্তৰ যাৰ খভখিত েতুষ্টে গাাঁথখন খনখমিত। 
 

2. চনতাসকপ্তল খনজৰ দখৃষ্টভঙ্গী প্ৰকাশস কপ্তৰ আফগাখনস্তান আৰু দখিণ এখেো আৰু ইপ্তডা-চপখেখফকৰ 
আঞ্চখলক পখৰখিখতৰ ওপৰত। আফগাখনস্তানৰ ওপৰত, চতওাঁপ্তলাপ্তক মাখন্ত হে সন্ত্ৰাসবাদ-খবপ্তৰাখধতা, 
মানৱতা সাহাযযত খনজৰ সহপ্তযাখগতা গভীৰ কখৰবলল আৰু তাখলবানক আহ্বান জনাই ৰাষ্ট্ৰ সংঘ 
সুৰিা পখৰষদ সংকল্প 2593 অৱলম্বন কখৰবলল। 
 

3. চনতাসকপ্তল সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰখতখনখধত্বৰ খনন্দা কপ্তৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী চগাটসমূহলল খযপ্তকাপ্তনা সামগ্ৰী, 
আখথিক, বা চসনা সমথিন বন্ধ কৰাৰ গুৰুত্ব উপ্তেখ কপ্তৰ খয সন্ত্ৰাসবাদী আৰমণমণ েলাবলল বা 
পখৰকল্পনা কখৰবলল বযৱহাৰ কখৰব পৰা যাে, প্ৰি-সীমা আৰমণমণপ্তক ধখৰ। 
 

4. েতুষ্টে চনতাসকপ্তল চতওাঁপ্তলাকৰ মােি  2021 সখিলনৰ খপছৰ প্ৰগখতৰ খনৰীিণ কপ্তৰ, খবপ্তশষলক 
চকাখভি-19 প্ৰখতপ্তষধক অংশীদাখৰত্বৰ। চতওাঁপ্তলাপ্তক প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ চঘাষণাৰ আদৰখণ জনাই চয 
ভাৰপ্তত ভাৰত-খনখমিত চকাখভি 19 প্ৰখতপ্তষধকৰ চযাগান আৰম্ভ কখৰব ইপ্তডা-চপখেখফক অঞ্চললল 
আঠ খনযুত পাখলৰ সসপ্তত, অপ্তটাবৰ 2021 পৰা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে ভ্ৰমণৰ স্বাভাখৱকৰণ আৰু 
পূবিানুমানপ্তযাগযতা খনখিত কৰাৰ পবাপ্তব, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে চদশসমূহৰ মাজত উলমহতীো যাত্ৰা নীখত 
আৰু টীকাকৰণ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ পাৰস্পখৰক স্বীকৃখতৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই। 
 

5. চনতাসকপ্তল ইখতবােক খৰমণো আপ্তলােনা কপ্তৰ জলবােু পখৰৱতি ন, জলপখৰবহন আৰু বন্দৰ কাযিত 
অ-কাবিনীকৰণ, পখৰষ্কাৰ হাইড্ৰপ্তজন প্ৰযুখক্তৰ খবস্তাৰ, দাখেত্বশীল আৰু বহনশীল পখৰষ্কাৰ শখক্ত 
চযাগান েৰমণৰ প্ৰপ্তোজনৰ প্ৰখত। এই সন্দভি ত, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে এক খবশ্বপ্তযাৰা চসউজ হাইড্ৰপ্তজন 
চজাাঁটৰ প্ৰস্তাৱ খদপ্তে, আমাৰ যথা শখক্ত আৰু িমতাৰ প্ৰখত লিয ৰাখখ। চনতাসকপ্তল লগপ্তত এক 
খেখপং কমিদল মুকখল কপ্তৰ খয জলপখৰবহন মূলয েৰমণৰ চসউজীকৰণ আৰু অ-কাবিনীকৰণৰ 
সমন্বে কখৰব। মুম্বাই পটি  ট্ৰাপ্তষ্ট এই পদপ্তিপত অংশগ্ৰহণ কখৰব আন খতখনখন েতুষ্টে চদশৰ 
বন্দৰসমূহৰ সসপ্তত। 
 



6. চনতাসকপ্তল প্ৰযুখক্ত খিজাইন, উন্নেন আৰু প্ৰশাসন, আৰু বযৱহাৰৰ ওপৰত েতুষ্টে নীখত জাখৰ 
কপ্তৰ খয চকৱল অঞ্চলখনপ্তকই নহে সমগ্ৰ খবশ্বক পথপ্ৰদশিন কখৰব দাখেত্বশীল, মুকখল, উচ্চ-
মানদডৰ উদ্ভাৱনৰ প্ৰখত। 
 

7. মানৱ সংপ্তযাগ সাধন আৰু শখক্তশালী কৰাৰ বাপ্তব, চনতাসকপ্তল এল চফল’খশ্বপ অনুষ্ঠান চঘাষণা 
কপ্তৰ প্ৰখতবছৰ 100 খশিাথীৰ বাপ্তব মাখকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰত এছটিইএম চিত্ৰসমূহত মাষ্টাছি আৰু িক্তৰ 
খিখগ্ৰ চলাৱাৰ বাপ্তব। 
 

8. এক েতুষ্টে আন্তঃগাাঁথখন সমন্বে চগাটা মুকখল কৰা হে আঞ্চখলক আন্তঃগাাঁথখন প্ৰপ্তোজনৰ খনৰীিণ 
খবখনমে কখৰবলল আৰু পদপ্তিপ, প্ৰযুখক্তগত সাহাযয আৰু িমতা-খনমিাণ প্ৰপ্তেষ্টাসমূহৰ সমন্বে 
কৰাৰ বাপ্তব। 
 

9. চনতাসকপ্তল লগপ্তত এক মহাকাশ সহপ্তযাখগতা কমি চগাট িাপন কপ্তৰ উপগ্ৰহ তথয খবখনমেৰ বাপ্তব 
জলবােু পখৰৱতি ন, খবপযিে তৎপৰতা, আৰু পাৰস্পখৰক চিত্ৰসমূহত প্ৰতযাহ্বানৰ প্ৰখতখৰমণো 
খনৰীিণ আৰু অখভপ্তযাজনৰ বাপ্তব। 
 

10. এই সখিলনখন আখছল এক সুপ্তযাগ চনতাসকলৰ বাপ্তব েতুষ্টেৰ ধনাত্মক গখত আৰু আৰু ইোৰ 
গঠনমূলক সূেীৰ ওপৰত খনমিাণ কখৰবলল খবশ্ব কলযাণৰ বাপ্তব ইোক এক শখক্ত কৰাৰ বাপ্তব। 
চনতাসকপ্তল খনজৰ প্ৰখতশ্ৰুখত আৰু উলমহতীো দশিন পুনৰ প্ৰকাশ কপ্তৰ এক খবনামূলীো, মুকখল 
আৰু অন্তভুি ক্ত ইপ্তডা-চপখেখফক অঞ্চলৰ বাপ্তব। চতওাঁপ্তলাপ্তক সিত হে খনেমীো চযাগাপ্তযাগ ৰিা 
কখৰবলল আৰু উচ্চ-স্তৰৰ আপ্তলােনা অবযাহত ৰাখখবলল। 
 

সখিলনৰ ফলাফল নখথপত্ৰ 

a. যুটীো খববৃখত 
b. তথয নখথ 
c. প্ৰযুখক্ত খিজাইন, উন্নেন আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত নীখত ভাষয 

ৱান্মচংটে ন্মিন্মচ 
নচপ্তেম্বৰ 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. 
 


