
19th Summit of SCO Council of Heads of Government to be 
held on 30 November 2020 in video-conference format 
November 28, 2020 

এছ চি অ’ পচিষদি িিকািী প্ৰমুখি 19তম সচিলন 30 নৱেম্বি 2020 
তাচিৱখ অনুচিত হ’ব চিচিও-কনফাৱিন্স য াৱেচদ 
নৱেম্বৰ 28, 2020 
 

1. ভাৰতৰ মহামানয উপ-ৰাষ্ট্ৰপতত শ্ৰী ভভনকাইচ নাইৱ াৱে এছ তচ অ’ পতৰষদৰ চৰকাৰী প্ৰমুখৰ 
19তম সতিলনৰ সভাপততত্ব কতৰব তি ভাৰৱত ভাৰচুযৱেল ধৰৱে অনুতিত কতৰব 30 নৱেম্বৰ 
2020 তাতৰৱখ। এো প্ৰথম বাৰ ভিততো এক সতিলন-স্তৰৰ ববঠক ভাৰতৰ সভাপততত্বত 
অনুতিত হ’ব, ভাৰৱত 2017 চনত সম্পূেণ সদসযপদ অৰ্ণ ন কৰাৰ তপছত। এই সতিলন 
বাতষণকভাৱে এছ তচ অ’ৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ স্তৰত অনুতিত কৰা হে আৰু প্ৰমুখভাৱে সংগঠনৱ াৰ 
বাতেৰ্য আৰু আতথণক তবষেৰ ওপৰত গুৰুত্ব তদৱে। 
 

2. ভাৰৱত চাংহাই কপাৱৰশ্বন অৰৱগনাইৱৰ্শ্ন্বনক (এছ তচ অ’) এক গুৰুত্বপূেণ আঞ্চতলক সংগঠন বুতল 
গেয কৱৰ শাতি, সুৰক্ষা, বাতেৰ্য, অথণনীতত আৰু সংসৃ্কততৰ ভক্ষত্ৰত সহৱিাতগতা বৃতি কৰাৰ 
বাৱব। ভাৰৱত এছ তচ অ’-ৰ বসৱত আমাৰ সগৱিাতগতা বৃতি কৰাৰ বাৱব প্ৰততশ্ৰুততবি 
সংগঠনৱ াত এক সতিে, ইততবাচক আৰু গঠনমূলক ভূতমকা বল। 
 

3. ভাৰৱত চৰকাৰী প্ৰমুখৰ এছ তচ অ’ পতৰষদৰ সভাপততত্ব গ্ৰহে কৱৰ 2 নৱেম্বৰ 2019 পূবণবতী 
সভাপতত - উৰ্ৱবতকস্তানৰ আেতণ নৰ ভিাৱগ আৰু 30 নৱেম্বৰ 2020 তাতৰৱখ তনৰ্ৰ বছৰ ভিাৰা 
সমে সম্পন্ন কতৰব 19তম এছ তচ অ’ চৰকাৰী প্ৰমুখৰ পতৰষদৰ ববঠক (তচ এইছ তৰ্) 
অনুতিত কতৰ। 
 

4. ৰুছ্, চীন, কাৰ্াতখিান, তিগিান, তাতৰ্তকস্তান আৰু উৰ্ৱবতকস্তান এছ তচ অ’ সদসয ৰাষ্ট্ৰৰ 
প্ৰধান মন্ত্ৰীসকৱল 30 নৱেম্বৰ তাতৰৱখ এই এছ তচ অ’ ববঠকত অংশগ্ৰহে কতৰব। পাতকস্তানৰ 
প্ৰতততনতধত্ব কতৰব তবৱদশ তবষেকৰ সংসদ সতচৱব। এছ তচ অ’ সদসয ৰাষ্ট্ৰৰ বাতহৱৰ, এছ তচ 
অ’ৰ চাতৰখন পতৰদশণন ৰাষ্ট্ৰইও অংশগ্ৰহে কতৰব, িাৰ তভতৰত আৱছ আফগাতনস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতত, 
ইৰানৰ প্ৰথম উপ-ৰাষ্ট্ৰপতত, ভবলাৰুছৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু মংৱগাতলোৰ উপ-প্ৰধান মন্ত্ৰী। 
তুকণ তমতনিানক গৃহস্থৰ এক তবৱশষ অতততথ তহচাৱপ তনমন্ত্ৰে তদো বহৱছ আৰু ইোৰ প্ৰতততনতধত্ব 
কতৰব মন্ত্ৰী পতৰষদৰ উপ-সভাপততৱে। এছ তচ অ’ৰ দ ুা তবভাগৰ প্ৰতততনতধত্ব কতৰব এছ তচ 
অ’ৰ মহাসতচব আৰু এছ তচ অ’ আঞ্চতলক সন্ত্ৰাসবাদ তবৰুতি গঠনৰ (আৰ এ টি এছ) তনবণাহী 
পতৰচালৱক। এছ তচ অ’ বাতেতৰ্যক পতৰষদ আৰু এছ তচ অ’ আিঃ ভবংক সংগঠনৰ সভাপততও 
উপতস্থত থাতকব। 
 

5. 2020 চনত এছ তচ অ’ চৰকাৰী প্ৰমুখৰ পতৰষদৰ সভাপততত্বত, ভাৰৱত প্ৰধানৈক সহৱিাগৰ 
নতুন তততন া স্তম্ভ সৃতি কৰাৰ ওপৰত মৱনাৱিাগ তদৱছ: িা ণ আপ আৰু উদ্ভােন, তবজ্ঞান আৰু 



প্ৰিুতি আৰু পৰম্পৰাগত ঔষধ আৰু আন বহুৱতা পদৱক্ষপৰ প্ৰস্তাে তদৱছ। ভাৰৱত প্ৰস্তাে তদৱছ 
িা ণ আপ আৰু উদ্ভােনৰ বাৱব এক নতুন তবৱশষ কািণকতৰ ভগা  সৃতি আৰু সভাপততত্বৰ আৰু 
পৰম্পৰাগত ঔষধত সহৱিাগৰ বাৱব এক নতুন তবৱশষজ্ঞ কািণকতৰ ভগা  স্থাপন কৰাৰ। ভাৰৱত 
ভাৰচুযৱেল ধৰৱে অনুতিত কতৰৱছ: সবণপ্ৰথম এছ তচ অ’ িুে ববজ্ঞাতনক সতিলন (24-28 
নৱেম্বৰ) ি’ত 200তৈকও অতধক িুে ববজ্ঞাতনৱক অংশগ্ৰহে কৱৰ, সবণপ্ৰথম সতিলন এছ তচ অ’ 
অথণৈনততক তবৱশষজ্ঞৰ (20-21 আগি) আৰু সবণপ্ৰথম এছ তচ অ’ িা ণ আপ ববঠক (27 
অৱটাবৰ)। বযেসাে পৰা বযেসাে ধৰেত, এফ আই তচ তচ আই -ভে অনুতিত কৱৰ প্ৰথম এছ 

তচ অ ’বাতেতৰ্যক ববঠক ) 23 নৱেম্বৰ) ি’ত তবৱশষ গুৰুত্ব তদো হে এম এছ এম ই-ৰ মাৰ্ৰ 
সহৱিাতগতাৰ ওপৰত এছ তচ অ’ বাতেতৰ্যক পতৰষদৰ ৰাষ্ট্ৰীে তবভাগৰ দ্বাৰা। 
 

6. এই বছৰ, ভাৰৱত বাতহযক অথণনীতত আৰু তবৱদশী বাতেৰ্যৰ দাতেত্ব থকা এছ তচ অ’ মন্ত্ৰীসকলৰ 
ববঠক অনুতিত কৱৰ 28 অৱটাবৰত আৰু এছ তচ অ’ নযাে মন্ত্ৰীসকলৰ ববঠক অনুতিত কৱৰ 
16 অৱটাবৰত তভত ও-কনফাৱৰন্স ধৰৱে। 
 

7. সাংসৃ্কততক-মানেীে ভক্ষত্ৰত, ভাৰৱত মহামানয প্ৰধানমন্ত্ৰীৱে 2019 চনৰ এছ তচ অ’ ৰাষ্ট্ৰ প্ৰমুখৰ 
তবৱস্ক  ববঠকৰ ভ াষো ৰূপােন কতৰৱছ। ইোৰ তভতৰত আৱছ: ৰাষ্ট্ৰীে সংগহালৱে অনুতিত 
কতৰব লগীো সবণপ্ৰথম এছ তচ অ’ ত তৰ্ৱ ল প্ৰদশণনী পাৰস্পতৰক ভবৌি সংসৃ্কততৰ ওপৰত তি 30 
নৱেম্বৰত উৱদ্বাধন কৰা হ’ব আৰু ৰুছ আৰু চীন ভাষাৈল ভাৰতীে আঞ্চতলক সাতহতযৰ 10খন 
গ্ৰন্থৰ অনুবাদ। ভাৰৱত 2021 চনৰ এছ তচ অ’ খাদয প্ৰদশণনীও অনুতিত কতৰব। 
 

8. 30 নৱেম্বৰত এছ তচ অ’ চৰকাৰী প্ৰমুখৰ পতৰষদৰ 19তম ববঠকৰ সভাপততত্ব কতৰ, ভাৰৱত 
আশা কতৰৱছ এছ তচ অ’ৰ মাৰ্ত বাতেৰ্য, অথণনীতত আৰু সাংসৃ্কততক সহৱিাতগতা শতিশালী 
কৰাৰ এছ তচ অ কািণৰ ভকন্দ্ৰত মানুহ তদ আৰু অঞ্চলৱ াত অতধক শাতি আৰু প্ৰাচুিণয প্ৰততপালন 
কতৰব। আতম আশা কৱৰাোঁ ভি ভাৰতৰ পদৱক্ষপৱবাৱৰ ভকেল এছ তচ অ’ সদসয ৰাষ্ট্ৰৰ বাৱবই 
সহােক নহে ভকাতভ -19 মহামাৰীৱে উস্থাপন কৰা আতথণক প্ৰতযাহ্বানৰ বসৱত িুোঁতৰ্বৈল, তকন্তু ই 
সংগঠনৱ াৰ প্ৰতত আমাৰ অবযাহত প্ৰততশ্ৰুততৰ এক তচহ্ন তদব। 
 

9. 30 নৱেম্বৰৰ ববঠকৰ অি পতৰব ভাৰতৰ মহামানয উপ-ৰাষ্ট্ৰপততৰ সভাপততত্বৰ অধীনত িুটীো 
প্ৰজ্ঞাপনৰ অেলম্বনৰ বসৱত। 

 
নতুন চদল্লী 
নৱেম্বি 28, 2020 
 
 
 

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. 
 
 


