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ব্রিক্স শেরপা এবং শসৌস শেরপাদের চতুর্থ ববঠক 
ব্রিদসম্বর 15, 2021 

 
15 ই ব্রিদসম্বর 2021 তাব্ররদে 2021 সাদের ভারদতর সভাপব্রতদের অধীদে ব্রিক্স শেরপা এবং 
শসৌস শেরপারা তাদের চতুর্থ এবং সমাব্রি ববঠকটি অেুব্রিত কদরদে। ভারদতর ব্রিক্স শেরপা 
ব্রিদসদব শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্যথয, সব্রচব (ব্রসব্রপব্রভ এবং ওআইএ) ববঠদকর সভাপব্রতে কদরদেে।  

 
2.  ববঠকটি এই বেদর অেুব্রিত ব্রিয়াকদমথর পর্যথাদোচো করার এক া সুদর্যাপ রদাোে কদরদে। 
ভারত তার সভাপব্রতদের জেয শর্য মূে ব্রবষয়টিদক শবদে ব্রেদয়দে শসটি িে ' ব্রিক্স@15: 

ধারাবাব্রিকতা, েঢ়ৃতা এবং ঐকযর জেয আন্তঃব্রিক্স সিদর্যাব্রপতা'। অগ্রাব্রধকারগুব্রে িে (i) 

বহুপাব্রিক বযবস্থার সংস্কার (ii) সন্ত্রাস ব্রবদরাব্রধতায় সিদর্যাব্রপতা (iii) এসব্রিব্রজ গুব্রেদত শপৌৌঁদোবার 
েদিয ব্রিব্রজ াে এবং  রদার্যুব্রিপত সমাধাদের বযবিার এবং (iv)  জেপদের সাদর্ জেপদের 
আোেরদাোেদক বৃব্রি করা।     

 

3. দ্বােে ব্রিক্স েীষথ সদেেে 2021 সাদের 9ই শসদেম্বর ভাচুথ য়াে ফরমযাদ  অেুব্রিত 
িদয়ব্রেে।দেতৃবৃন্দ ব্রেব্রি শ াষোদক গ্রিে কদরব্রেদেে শর্যটি, শকাব্রভি অব্রতমারীর ব্রবুদদি োাই, 
রাজনেব্রতক ব্রেরাপত্তার উপদর ব্রিক্স শেেগুব্রের সিদর্যাপী রদাদচষ্টাদক পভীর করা, অর্থনেব্রতক এবং 
সাংসৃ্কব্রতক অব্রভমুে এবং ব্রিক্সদক েতুে রদাােেব্রি রদাোে করার রদাব্রত তাদের অঙ্গীকারদক পুেরায় 
সুব্রেব্রিত কদরদে।  

 

4. 2021 সাদের জেু মাদসর ববঠদক ব্রিক্স ব্রবদেেমন্ত্রীপে, সেসয শেেগুব্রের রদাব্রত ববব্রিক োসে 
বযবস্থাদক আরও উত্তরোয়ী এবং কমথতৎপর, কার্যথকরী, স্বচ্ছ, পেতাব্রন্ত্রক, রদাব্রতব্রেব্রধেপেূথ এবং 
ব্রবদবচোপূেথ কদর পদা শতাোর জেয বহুপাব্রিক বযবস্থাদক মজবতু এবং সংস্কার করার উপদর 
শর্যৌর্ ব্রববৃব্রতদক গ্রিে কদরব্রেদেে। সকে স্তদর ব্রিদক্স ঐকয ব্রভব্রত্তক কার্যথ পিব্রতদক আরও মজবতু 
করা এবং সংরিে করার রদাব্রত তাদের রদাব্রতশ্রুব্রতদক পুেবথযি কদর 2021 সাদের শসদেম্বর মাদস 
শেরপারা ব্রিদক্সর পব্ররবতীত  ামথস অব শমর্িদক গ্রিে কদরব্রেদেে।   
 
5.  বের ধদর রদাায় 150 টি ব্রিক্স ববঠক এবং অেুিাদের আদয়াজে করা িদয়ব্রেে, র্যার মদধয 
রদাায় 20টির মত ব্রেে মন্ত্রী পর্যথাদয়র। আন্তঃিব্রকস সিদর্যাব্রপতা েতুে শিত্র বৃব্রি কদরদে শর্যমে, 
রদাারব্রিক ব্রিক্স ব্রিব্রজ াে স্বাস্থয েীষথ সদেেে এবং ব্রিক্স জে মন্ত্রীদের রদার্ম ববঠক।  

 
6.  ভারদতর সভাপব্রতদে অেযােয সফেতাগুব্রের মদধয রদয়দে- ব্রিক্স সন্ত্রাস ব্রবদরাব্রধতা কার্যথ 
পব্ররকল্পো, কৃব্রষ পদবষো মঞ্চদক ব্রিয়ােীে করা, ব্ররদমা -শসব্রসং সযাদ োই স কসটিদেেে শিদত্র 
সিদর্যাব্রপতার উপদর চুব্রি স্বাির, আমোব্রে ও রফতাব্রে ব্রবষদয়র উপদর সিদর্যাব্রপতা এবং 



পারষ্পব্ররক রদাোসব্রেক সিদর্যাব্রপতার উপদর ব্রিক্স চুব্রি চূাান্ত করা এবং মােব বযবিাদরর জেয 
ব্রচব্রকৎসা পদেযর ব্রেয়ন্ত্রদের শিদত্র সিদর্যাব্রপতার উপদর চুব্রিদক চুাান্ত করা।   

 

7. ব্রিক্স শেরপা এবং শসৌস শেরপা ববঠদকর সমদয় চীদের িাদত ব্রিদক্সর সভাপব্রতদের ভার এবং 
িস্তান্তর ব্ররদপা থ  তুদে শেওয়া িয়। চীেও 1 জােুয়ারী 2022 শর্দক তাদের ব্রিক্স সভাপব্রতের 
শময়ােকাদের অগ্রাব্রধকারগুব্রেদক শপে কদরদে।  

 

8. ব্রিক্স েব্ররকরা 2021 সাদের ভারদতর ব্রিক্স সভাপব্রতদের রদােংসা কদরদে। শকাব্রভি-19 এর 
ব্রবব্রধব্রেদষধ র্াকা সদেও ভারদতর পৃিীত কার্যথকোদপর তারা রদােংসা কদরদেে, শর্যগুব্রে 
ধারাবাব্রিকতা, েঢ়ৃতা এবং ঐকযর েীব্রতগুব্রেদক েব্রিোেী কদর আন্তঃব্রিক্স সিদর্যাব্রপতাদক আরও 
মজবুত করার ব্রেদক এব্রপদয় ব্রেদয় শপদে।তারা স্বীকার কদরদেে শর্য আমাদের শেদের এবং 
জেপদের পারষ্পব্ররক সবু্রবধাদর্থ এই বেদর ব্রিক্স শকৌেেপত অংেীোব্ররে েব্রিোেী িদয়দে। 2022 

-এ আসন্ন চীদের ব্রিক্স সভাপব্রতেদক তাদের সমূ্পেথ সমর্থে জাোদবে বদে ব্রিক্স েব্ররকরা সেব্রত 
জাব্রেদয়দেে। ভারদতর সভাপব্রতদের বেদর ব্রিক্স েব্ররকদের  পঠেমূেক সিদর্যাব্রপতার জেয ভারত 
তাদের ধেযবাে জাব্রেদয়দে, শর্য সমদয় ব্রিক্স আরও েব্রিোেী এবং আরও রদাােবন্ত িদয় 
পুেঃরদাকাব্রেত িদয়দে।  

 
নিউ নিনি 
নিসেম্বর 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. 

 

 
 


