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রাষ্ট্র প্রধানদের এসসসও কাউসিদের 19তম শীর্ষ সদেেন 30 নদেম্বর 2020 এ 
সেসিও কনফাদরি ফরমযাদে অনসুিত হদে 
নভেম্বর 28, 2020 
 
োরভের মাননীয় োইস প্রেসসভেন্ট, শ্রী প্রেঙ্কাইয়া নাইেু 30প্রে নভেম্বর 2020 োসরভে োরুু্য়াল 
ফরমযাভে োরভে আভয়াসিে রাষ্ট্র েধানভের এসসসও কাউসিভলর 19 েম বৈঠভক সোপসেত্ব 
করভৈন। 2017 সাভল পূরু্-স্মৃসে অিুভনর পর প্রেভক এই েেমৈার োরভের সোপসেভত্ব েীরু্ 
সভেলন অনুসিে হভৈ। এই েীরু্ সভেলন েসেৈছর এসসসওর েধানমন্ত্রীর পরু্াভয় অনুসিে হয় এৈং 
মূলে এই সংস্থার ৈযৈসা এৈং অেুননসেক সৈর্য়গুসল সনভয় কাি কভর। 
 
2. োরে, োসি, সুরক্ষা, ৈাসর্িয, অেুনীসে ও সংসৃ্কসে প্রক্ষভে সহভর্াসিো ের্াভরর িনয সাংহাই 
সহভর্াসিো সংস্থা (এসসসও)-প্রক একটি গুরুত্বপূরু্ আঞ্চসলক সংস্থা সহসাভৈ সৈভৈর্না কভর। োরে, 
সংস্থাটিভে সসিয়, ইসেৈার্ক এৈং িঠনমূলক েূসমকা পালন কভর এসসসওর সাভে আমাভের 
সহভর্াসিো সৈসৃ্তে করভে ৈদ্ধপসরকর। 
 
3. পূৈুৈেী প্রর্য়ারমযান - উিভৈসকস্তাভনর আৈেুন অনুসাভর 2 নভেম্বর 2019-প্রে এসসসও 
কাউসিভলর েধাভনর সোপসেভত্ব োরে সোপসেত্ব কভর এৈং 30 নভেম্বর 2020 রাষ্ট্র েধানভের 
এসসসও কাউসিভলর (সসএইর্সি) 19েম অসধভৈেন আভয়ািন কভর োর এক ৈছভরর প্রময়াে প্রের্ 
করভৈ।  
 
4. রাসেয়ার র্ীন, কািােস্তান, সকরসিিস্তান, োসিসকস্তান এৈং উিভৈসকস্তাভনর এসসসও সেসয 
প্রেেগুসলর েধানমন্ত্রীরা 30 নভেম্বর এসসসও বৈঠভক প্রর্াি প্রেভৈন। পাসকস্তাভনর েসেসনসধত্ব করভৈ 
সৈভেে সৈর্য়ক সংসেীয় সসর্ৈ। এসসসও সেসয প্রেেগুসলর পাোপাসে এসসসওর র্ারটি পরু্ভৈক্ষক 
রাষ্ট্রও এভে অংে প্রনভৈ- র্ার মভধয রভয়ভছন আফিাসনস্তাভনর রাষ্ট্রপসে, ইরাভনর েেম সহসোপসে, 
প্রৈলারুভের েধানমন্ত্রী এৈং মভগাসলয়ার উপ েধানমন্ত্রী। আভয়ািক প্রেভের সৈভের্ অসেসে সহসাভৈ 
েুকুভমসনস্তানভক আমন্ত্রর্ িানাভনা হভয়ভছ এৈং মসন্ত্রপসরর্ভের োইস-প্রর্য়ারমযান োর েসেসনসধত্ব 
করভৈন। েটুি এসসসও সংস্থার েসেসনসধত্ব করভৈন এসসসও প্রসভিোসর প্রিনাভরল এৈং এসসসও 
আঞ্চসলক সন্ত্রাসৈাে-সৈভরাধী কাঠাভমা’র (আরএটিএস) কারু্সনৈুাহী পসরর্ালক। এসসসও সৈিভনস 
কাউসিভলর সোপসে এৈং এসসসও আিঃৈযাংক সসমসেও উপসস্থে োকভৈ। 
 
 
  



5. 2020 সাভল রাষ্ট্র েধানভের এসসসও কাউসিভল সোপসেভত্বর সময়, োরে সৈভের্ে সেনটি 
নেুন সহভর্াসিোর স্তম্ভ বেসর করার সেভক মভনাসনভৈে কভরভছ: স্টােুআপ এৈং উদ্ভাৈন, সৈজ্ঞান ও 
ের্ুসি এৈং ঐসেহযৈাহী ওর্ুধ এৈং আরও প্রৈে কভয়কটি ৈাস্তৈ উভেযাভির েস্তাৈ সেভয়ভছ। । োরে 
স্টােুআপস এৈং উদ্ভাৈন সম্পসকুে একটি নেুন সৈভের্ ওয়াসকুং গ্রুপ বেসর করার এৈং প্রনেৃত্ব 
প্রেওয়ার আর ঐসেহযৈাহী ওর্ুভধর প্রক্ষভে সহভর্াসিো সম্পসকুে একটি নেুন সৈভের্জ্ঞ ওয়াসকুং গ্রুপ 
স্থাপভনর েস্তাৈ সেভয়ভছ। োরুু্য়াল ফরমযাভে োরেও েেম এসসসও ইয়ং সাভয়সন্টস্ট কনভেে (24-
28 নভেম্বর) আভয়ািন কভরভছ, প্রর্োভন এসসসও ইভকানসমক সেংক েযাভঙ্কর েেম কনভসাটুিয়াম 
(20-21 আিস্ট) 200 িন েরুর্ সৈজ্ঞানী উপসস্থে সছভলন, এসসসও স্টােুআপ প্রফারাম (27 
অভটাৈর)। B2B ফমুযাভে, এসআইসস সৈিভনস কাউসিভলর িােীয় অধযাভয় এমএসএমইগুসলভে 
সহভর্াসিোর উপর সৈভের্ প্রিার সেভয় এফআইসসসসই েেম এসসসও সৈিভনস কনভেে (23 নভেম্বর) 
প্রেভকভছ।       
 
6. এই ৈছভর, োরে সেসেও সভেলভনর ফরমযাভে 28প্রে অভটাৈভর ৈসহরািে অেুনীসে ও বৈভেসেক 
ৈাসর্ভিযর িনয োসয়ত্বোপ্ত এসসসও মন্ত্রীভের এৈং 16ই অভটাৈর সৈর্ারপসে িনয এসসসও মন্ত্রীভের 
বৈঠকও প্রহাস্ট কভরভছ।  
 
7. সাংসৃ্কসেক-মানসৈক সেক প্রেভক, োরে 2019 সাভল এসসসও রাষ্ট্র েধানভের সৈেভকক েীরু্ 
সভেলভন মাননীয় েধানমন্ত্রীর প্র ার্র্াগুসল ৈাস্তৈায়ন কভরভছ। এর মভধয রভয়ভছ: িােীয় র্াে ুর 
দ্বারা োিয প্রৈৌদ্ধ ঐসেভহযর উপর েেমৈাভরর মভো এসসসও সেসিোল েেেুনীর প্রহাসস্টং, এটি 30 
নভেম্বর উভদ্বাধন করা হভৈ এৈং োরেীয় আঞ্চসলক সাসহভেযর 10টি োসসভকর রাসেয়ান এৈং র্ীনা 
োর্ায় অনুৈাে করা হভৈ। োরে 2021 সাভল এসসসও ফুে প্রফসস্টেযাভলর আভয়ািক হওয়ারও 
েস্তাৈ সেভয়ভছ। 
 
8. 30প্রে নভেম্বর রাষ্ট্র েধানভের এসসসও কাউসিভলর 19েম সোটির সোপসেত্ব কভর, োরে 
মানুর্ভক এসসসও কারু্িভমর প্রকভে স্থাপন কভর এৈং ৈৃহত্তর োসি ও সমৃসদ্ধর ের্ার কভর এসসসওর 
অেযিভর ৈৃহত্তর ৈাসর্িয, অেুননসেক ও সাংসৃ্কসেক সহভর্াসিো প্রিারোর করার আো রাভে। আমরা 
আো কসর প্রর্ োরভের উভেযাি প্রকৈল প্রকাসেে-19 মহামারী দ্বারা উদূ্ভে অেুননসেক র্যাভলঞ্জগুসল 
কাটিভয় উঠভে এসসসও সেসয প্রেেগুসলর পভক্ষ সহায়কই হভৈ না, ৈরং সংস্থাটিভক আরও েসিোলী 
করার িনয আমাভের অৈযাহে েসেশ্রুসেরও ইসগে প্রেভৈ। 
 
9. 30 নভেম্বভরর েীরু্ সভেলনটি োরভের মাননীয় সহ-রাষ্ট্রপসের সোপসেভত্ব প্রর্ৌে ইভস্তহার 
গ্রহভর্র মাধযভম সমাপ্ত হভৈ। 
 
সনউ সেল্লী 
নদেম্বর 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. 


