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দ্বিতীয় আন্তৰ্জ াদ্বতক ককাদ্বিড িাৰ্চজ ৱেল শীৰ্জ সদ্বিলনত 
অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰ়ে আজি আৰমজেকাে োষ্ট্ৰপজি মিাৰেফ আে বাইৰেন িজুন়েেে 
আমন্ত্ৰণমৰমে জিিী়ে আন্তিে াজিক মকাজিে িােুে ৰেল শীৰ্ে সজিলনি অংশগ্ৰহণ কৰে। শীৰ্ে সজিলনে 
মুকজল অজধৰবশনি ‘ক’মোনা মহামােীে ফলি উদূ্ভি সংকটে মমাকাজবলা আেু জিৰকাৰনা 
পজেজিজিে বাৰব প্ৰৰ়োিনী়ে প্ৰস্তুজিি অগ্ৰাজধকাে জদ়ো’ শীৰ্েক জবৰ়্েি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে িাৰ্ণ প্ৰদান 
কৰে। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে ক়ে মি িােৰি মহামােীে জবেুৰে এক িনমুখী মকৌশল গ্ৰহণ কজেজিল আে ুএইবাে 
বাৰিটি স্বািয খণ্ডি সবোজধক আবণ্টন জদৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে উৰেখ কৰে মি িােৰি জবশ্বে 
জিিেৰি সবেবৃহৎ টিকাকেণ অজিিান েলাই আৰি আেু ই়োে প্ৰাপ্তব়েস্ক িনসংখযাে প্ৰা়ে নব্বৈ 
শিাংশ আেু পঞ্চাশ জমজল়েনিব্বক অজধক জশশুক টিকাকেণ কো হহৰি। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে লগৰি ক়ে মি আন্তিে াজিক সম্প্ৰদা়েে এক দাজ়েত্বশীল সদসয জহোৰপ িােৰি গুেুত্বপণূে 
িূজমকা পালন কজেবব্বল প্ৰস্তুি। িােৰি মকাজিে পজেজিজি মমাকাজবলাে বাৰব জনিে কম খেেী 
থলুো ক’জিে প্ৰশমন প্ৰিজুি, মিকজেন আে ুজেজকৎসা পেজিসমূহ অনয মদশে হসৰি িাগ-বিো 
কজে সজি়ে িূজমকা পালন কজে িাব। িােৰি ই়োে জিন’জমক িাজিে ৰলন্স কনেটিে ়োমে 
সম্প্ৰসােণে বাৰব কাম কজে আৰি। িােৰি পেম্পোগি জেজকৎসা জবজ্ঞানে বযাপক বযেহাে 
কজে আজহৰি আেু িােিি েজিউএইেঅ’ মেণ্টাে ফে মেজেেৰনল মমজেজেনে আধােজশলা িাপন 
কো হহৰি। জবশ্ববাসীে ওেেি শিাব্দী প্ৰােীন পেম্পোগি জেজকৎসা জবজ্ঞানে জ্ঞান উপলব্ধ 
কোই ই়োে উৰেশয। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে এক শজিশালী আেু অজধক জিজিিাপক হবজশ্বক স্বািয আন্তগাাঁথজন গজ়ি িুজলবব্বল জবশ্ব 
স্বািয সংিাক শজিশালী আেু সংস্কাে কজেবব্বলও আহ্বান িনা়ে। 

সজিলনে আন আন অংশগ্ৰহণকােীসকলে জিিেি আজিল এই অনুষ্ঠানে সহ-আৰ়োিকসকল 
িৰম-মকজেকমে অধযক্ষ জহোৰপ মবজলি েেকােে মুেৈী, আজিকান ইউজন়েনে অধযক্ষ জহোৰপ 
মেৰনগাল, জি-20ে অধযক্ষ জহোৰপ ইৰণ্ডাৰনজি়ো আে ুজি-৭ে অধযক্ষ জহোৰপ িামোনী। োষ্ট্ৰসংঘে 
মহাসজেব, জবশ্ব স্বািয সংিাে সঞ্চালক প্ৰধান আেু অনযানয জবজশষ্ট বযজিসকৰলও সজিলনি 
অংশগ্ৰহণ কৰে। 

2021 েনে 22 মিৰেম্বেি োষ্ট্ৰপজি বাইৰেৰন আৰ়োিন কো প্ৰথম আন্তিে াজিক মকাজিে 
িােুে ৰেল শীৰ্ে সজিলনৰিা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে অংশগ্ৰহণ কজেজিল। 
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