
Fourth meeting of BRICS Sherpas and Sous Sherpas 
December 15, 2021 
 

ব্ৰিক্স শ্বেৰ্পা আৰ ুশ্বচৌচ শ্বেৰ্পাৰ চতুৰ্প বৈঠক 
ডিচেম্বৰ 15, 2021 
 

1. ডিক্স শ্বেৰ্পা আৰু শ্বেৌে শ্বেৰ্পাসকচে ডিজৰ েতুৰ্প আৰু অডিম বৈঠক অিুডিত কচৰ ভাৰতৰ 
সভাৰ্ডতত্বৰ অধীিত 2021 েিৰ ৈাচৈ, 15 ডিচেম্বৰ 2021 তাডৰচে। বৈঠকেিৰ সভাৰ্ডতত্ব 
কচৰ সডেৈ (ডেডৰ্ডভ আৰু অ'আইএ), শ্ৰী সঞ্জয় ভট্টাোৰ্যপযচয় ভাৰতৰ ডিক্স শ্বেৰ্পা ডিোচৰ্। 
 

2. বৈঠকেচি এক সুচৰ্যাগ প্ৰদাি কচৰ এই ৈছৰ অিুডিত কাৰ্যপকোৰ্সমূি ডিৰীক্ষণ কৰাৰ। ডিজৰ 
সভাৰ্ডতত্বৰ ৈাচৈ, ভাৰচত 'ডিক্স@15: অিঃ-ডিক্স সিচৰ্যাডগতা অডৈডিন্নতা, একত্ৰীকৰণ আৰু 
ঐকযমতৰ ৈাচৈ' ডৈষয় ৈাছডি কডৰডছে, ডিম্নডেডেত অগ্ৰাডধকাৰ ডৈষয়ৰ বসচত - (i) 
ৈহুৰ্ক্ষীয় প্ৰণােীৰ সংচ াধি; (ii) সন্ত্ৰাসৈাদ ডৈচৰাডধতাত সিচৰ্যাডগতা; (iii) এছডিডজ 
অজপ িৰ ৈাচৈ ডিডজচেে আৰু প্ৰৰু্যডিগত সডমধাি; আৰু (iv) মািৱ সংচৰ্যাগ উন্নত কৰা। 
 

3. XIII ডিক্স সডিেি অিুডিত িয় 9 শ্বেচেম্বৰ 2021 তাডৰচে ভাৰেুযচৱে ধৰচণ। শ্বিতাসকচে 
ডদল্লী শ্ব াষণা গ্ৰিণ কচৰ ডি ক'ডভি মিামাৰীৰ ডৈৰুচে ৰু্যুঁজাৰ প্ৰডত শ্বতওুঁচোকৰ প্ৰডতশ্ৰুডত 
ৰু্িৰ ডিডিত কচৰ, ডিক্স শ্বদ সমূিৰ একডত্ৰত প্ৰচেষ্টা গভীৰ কচৰ ৰাজনিডতক সুৰক্ষা, 
অৰ্পনিডতক আৰু সংসৃ্কডতক ডদ ত আৰু ডিক্সক িতুি প্ৰাণ ডদচয়। 
 

4. ডিক্স ডৈচদ  মন্ত্ৰীসকচে ডিজৰ জিু 2021 েিৰ বৈঠকত ৰু্যটীয়া ডৈৈৃডত গ্ৰিণ কডৰডছে 
ৈহুৰ্ক্ষীয় প্ৰণােী  ডি ােী আৰু সংচ াধি কৰাৰৰ ওৰ্ৰত ডৈেচজাৰা প্ৰ াসিক অডধক 
প্ৰডতডিয়া ীে আৰু কমপতৎৰ্ৰ, কাৰ্যপকৰী, গণতাডন্ত্ৰক, প্ৰডতডিডধ ীে আৰু দাডয়ত্ব ীে কডৰৈনে 
সদসয শ্বদ সমূিৰ প্ৰডত। সংচ াডধত ডিক্স প্ৰসঙ্গ েতপ সমূি শ্বেৰ্পাসকচে 2021 েিৰ শ্বেচেম্বৰত 
গ্ৰিণ কডৰডছে ডৰ্য শ্বতওুঁচোকৰ প্ৰডতশ্ৰুডত ৰু্িৰ ডিডিত কচৰ সকচো স্তৰত ডিক্সত ঐকযমত-
ডভডিক কমপ ৰ্েডত সংৰক্ষণ আৰু অডধক  ডি ােী কৰাৰ প্ৰডত। 
 

5. ৈছৰচোত, প্ৰায় 150েি ডিক্স বৈঠক আৰু অিুিাি আচয়াজি কৰা িয়, ৰ্যাৰ ডভতৰত প্ৰায় 
20েি মন্ত্ৰী স্তৰত আডছে। অিঃ-ডিক্স সিচৰ্যাডগতা িতুি শ্বক্ষত্ৰনে ডৈস্তাৰ কৰা িয়, শ্বৰ্যচি 
উচবাধিী ডিক্স ডিডজচেে স্বাস্থ্য সডিেি আৰু ডিক্স জে মডন্ত্ৰৰ 1ম বৈঠক। 
 

6. ভাৰতৰ সভাৰ্ডতত্বৰ আি কৃডতত্ব বিচছ - ডিক্স সন্ত্ৰাসৈাদ-ডৈচৰাডধতা ডিয়া ৰ্ডৰকল্পিা, কৃডষ 
গচৱষণা মঞ্চৰ কাৰ্যপ ৰূৰ্ায়ণ, ডৰমে-শ্বেডসং শ্বেচেোইে কসচেচেেিৰ শ্বক্ষত্ৰত সিচৰ্যাডগতাৰ েুডি 
স্বাক্ষৰ, কাষ্টম ডৈষয়ত সিচৰ্যাডগতা আৰু ৰ্াৰস্পডৰক প্ৰ াসডিক সািাৰ্যযৰ ওৰ্ৰত ডিক্স েুডিৰ 
েূড়ািকৰণ, আৰু মািৱ ৈযৱিাৰৰ ৈাচৈ ডেডকৎসা সামগ্ৰীৰ ডিয়ন্ত্ৰণৰ শ্বক্ষত্ৰত সিচৰ্যাডগতাৰ 
েুডিৰ েূড়ািকৰণ। 
 



7. ডিক্স শ্বেৰ্পা আৰু শ্বেৌে শ্বেৰ্পা বৈঠকত, ডিক্স শ্বগচভে আৰু শ্বিণ্ডঅ'ভাৰ ডৰৰ্েপ  েীিত প্ৰদাি 
কৰা িয়। েীচি েগচত ডিজৰ অগ্ৰাডধকাৰ শ্বক্ষত্ৰসমূি উচল্লে ডিজৰ ডিক্স সভাৰ্ডতত্বৰ ৈাচৈ ডৰ্য 
1 জািুৱাৰী 2022 তাডৰেৰ ৰ্ৰা আৰম্ভ ি'ৈ। 
 

8. ডিক্স অং ীদাৰসকচে 2021 েিৰ ভাৰতৰ ডিক্স সভাৰ্ডতত্বৰ প্ৰ ংসা কচৰ। শ্বতওুঁচোচক 
ক'ডভি-19 ৈাধাৰ স্বচিও শ্বিাৱা কাৰ্যপকোৰ্ৰ প্ৰ ংসা কচৰ, ডৰ্য অিঃ-ডিক্স সিচৰ্যাডগতা আগনে 
 ডি ােী কডৰচছ অডৈডিন্নতা, একত্ৰীকৰণ, আৰু ঐকযমতৰ িীডত ৈেৈৎ কডৰ। শ্বতওুঁচোচক 
সিত িয় শ্বৰ্য ডিক্স শ্বকৌ েগত অং ীদাডৰত্ব ৈছৰচোত  ডি ােী বিচছ আমাৰ শ্বদ  আৰু 
আমাৰ জিগণৰ ৰ্াৰস্পডৰক সুডৈধাৰ ৈাচৈ। ডিক্স অং ীদাৰসকচে সিত িয় েীিক সম্পূণপ 
সমৰ্পি প্ৰদাি কডৰৈনে 2022 েিত েীিৰ ডিক্স সভাৰ্ডতত্বত। ভাৰচত ডিজৰ ডিক্স 
অং ীদাৰসকেক ধিযৈাদ জ্ঞাৰ্ি কচৰ সভাৰ্ডতত্ব ৈছৰত শ্বতওুঁচোকৰ গঠিমূেক সংচৰ্যাগৰ 
ৈাচৈ, ৰ্যাৰ ফেত শ্বসই সময়ত ডিক্স অডধক  ডি ােী আৰু অডধক প্ৰাণৈি বি উদয় বিচছ। 

 
নতুন ব্ৰিল্লী 
ব্ৰিচচম্বৰ 15, 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. 
 


