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উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 13িম এএছইএম সতিলনৰ সামৰতি চক্ৰি 
ভাষি তিয়ে 
নৱেম্বৰ 26, 2021 
 
মহামাৰীয়ে বিত মান তবশ্বয় াৰা বযৱস্থাৰ ক্ৰটি প্ৰকাশ কতৰয়ছ; এই ববষময সয়বাধন কৰাৰ বয়ব এক 
বহুপক্ষীে আৰু একতিি পিয়ক্ষপৰ প্ৰয়োজন - উপ ৰাষ্ট্ৰপতি 
 
মহাসাগৰ বহয়ছ সমৃতিৰ পথ: ইোৰ উপলতি মুক্ত আৰু বাধাহীন হহাৱায় া গুৰুত্বপিূত - উপ ৰাষ্ট্ৰপতি 
 
জলবােু পতৰৱিত নৰ বসয়ি  ুুঁজাৰ পথ বহয়ছ জলবােু নযােৰ মায়জয়ৰ - উপ ৰাষ্ট্ৰপতি 
 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 13িম এতচো-ইউয়ৰাপ সতিলনৰ সামৰতি চক্ৰক সয়বাধন কয়ৰ 
 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতি, শ্ৰী এম ভ েংকায়া নাইডুৱে, আতি 25 নৱেম্বৰি  াৰচু্ুৱেল ধৰৱে আৰম্ভ ভ াো 
দতুদনীয়া এএছইএম সতিলনৰ সামৰতে চ্ক্ৰি  াষে তদৱয়, যাৰ তিষয় আতছল "উমম িীয়া তিকাশৰ 
িাৱি িহুপাতিকিা শতিশালী কৰা"। উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় ভযাো কাতল সতিলনখনৰ পূো্েংগ চ্ক্ৰি  াষে 
প্ৰদান কতৰতছল। 
 
সামৰতে চ্ক্ৰি, শ্ৰী নাইডুৱে কয় ভয ভকাত ড-19 ম ামাৰীৱয় িি্মান তিশ্বৱযাৰা প্ৰোলীৰ িহুৱিা 
কু্ৰটি প্ৰকাশ কতৰৱছ, তিৱশষমক স্বাস্থ্ু িুেস্থ্া আৰু ভযাগান শ েংখলি আৰু এই কু্ৰটিৱিাৰ সৱম্বাধন 
কৰাৰ িাৱি এক িহুপিীয় আৰু একতিি পদৱিপৰ প্ৰৱয়ািন। ভকাত ড-19ৰ তিৰুৱে যুুঁিি  াৰিৰ 
অেদানৰ তিষৱয় উৱেখ কতৰ, ভিওুঁ কয় ভয তিশ্বৰ িনসেংখুাৰ এক-ষষ্ঠি সেংক্ৰমেৰ প্ৰচ্াৰ তনয়ন্ত্ৰে 
কতৰ,  াৰৱি তিশ্বক অতধক তনৰাপদ কৰাি অেদান তদৱছ। এক তিতলয়ন টীকাকৰেৰ লিু প্ৰসঙ্গ 
কতৰ, শ্ৰী নাইডুৱে কয় ভয  াৰৱি প্ৰৱয়ািনি থকা ভদশসমূ মল প্ৰতিৱষধকৰ তিশ্বৱযাৰা ৰপ্তাতন পুনৰ 
আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতক্ৰয়াি আৱছ। 
 
এক িাতি অ া তিশ্বায়নক ি প তথেীি সামুতিক সুৰিাৰ গুৰুত্ব উৱেখ কতৰ, উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় কয় ভয 
ম াসাগৰৱিাৰ হ ৱছ সম তেৰ প্থ আৰু ইয়াৰ উপলতি মুি আৰু িাধা ীন ভ াো গুৰুত্বপূে্, পৰম্পৰাগি 
আৰু অ-পৰম্পৰাগি শেংকা দৱুয়াৱৰ পৰা। এই সন্দ ্ি, ভিওুঁ পাুঁচ্টা নীতি উৱেখ কৱৰ তয  াৰিৰ 
পদৱিপ িুাখুা কৱৰ তয হ ৱছ তিনামূলীয়া, মুি আৰু সুৰতিি সামুতিক িাতেিু, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ 
ত তিি সামুতিক তিিক্ৰ শাতন্তপূে ্তনষ্পতি, প্ৰাক তিক তিপয্য় আৰু সামুতিক শেংকাৰ একতিি সৱম্বাধন, 
সামুতিক পতৰৱেশ আৰু সামুতিক সম্পদৰ সেংৰিে আৰু ভদশসমু ৰ ি নশীলিা আৰু ভশাষে িমিাৰ 
ত তিি দাতয়ত্বশীল সামুতিক সেংৱযাগ উৎসাত ি কৰা। 



 
িলিায়ু পতৰেি্নক উমম িীয়া ৰুচ্ীৰ আন এক ভিি ত চ্াৱপ িুাখুা কতৰ, উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় পুনৰ 
উৱেখ কৱৰ ভয িলিায়ু পতৰেি্নৰ হসৱি যুুঁিাৰ পথ হ ৱছ িলিায়ু নুায়ৰ ভযাৱগতদ য'ি ভদশসমূৱ  
এক ডাঙৰ আৰু তদৰ্্তদনীয়া দ তি েংগী অেলম্বন কতৰি লাতগি। 
 
শ্ৰী নাইডুৱে কয় ভয ম ামাৰী-অন্তৰ যুগি, এক প থক প তথেীৱয় আমাৰ িাৱি অৱপিা কতৰ আৱছ। 
"এয়া হ ৱছ এৱন এখন প তথেী তয তিশ্বাস আৰু স্পিিা, স নশীলিা আৰু তন ্ৰৱযাগুিা, আৰু লগৱি 
িাছতন আৰু প্ৰাচু্য্ৰ ওপৰি এক িতধ্ি দািী কৱৰ," ভিওুঁ কয় আৰু লিু কৱৰ ভয এএছইএম 
প্ৰতক্ৰয়াই, এতচ্য়া আৰু ইউৱৰাপৰ ভদশসমূ  এৱকলগ কতৰ, এই সন্দ ্ি এক গুৰুত্বপূে ্ ূতমকা পালন 
কতৰি। এই উপলিি, ভিওুঁ লগৱি  াৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ তনতিি কৱৰ তিশ্বৰ হসৱি তনিৰ 
অত জ্ঞিা আৰু সম্পদ তিিৰে কৰাৰ ভিিি এমক ােি অঞ্চলৱটাৰ সকৱলাৱৰ িাৱি সুৰিা আৰু 
তিকাশ তনতিি কতৰিমল। 
 
নিুন তিল্লী 
নয়ৱবৰ 26, 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. 


