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1. 12 জানুযারি, 2021 তারিখে রিরিও কনফাখিখেি মাধ্যখম আিব-িািত ককা-অপাখিশন 

কফািাখমি তৃতীয বরিষ্ঠ আরধ্কারিক সিা অনুরষ্ঠত হয। আিব িাজযসমূহ ও িািখতি বরিষ্ঠ 
আরধ্কারিকখেি পাশাপারশ রিগ অফ আিব কেটখসি কজনাখিি কসখেটারিখযখটি উপরিরতখত 
সিায সহসিাপরতত্ব কখিন সরিব (রসরপরি ও ওআইএ) শ্রী সঞ্জয িট্টািার্য এবং আিব িীখগ 
রমশখিি িাযী প্ররতরনরধ্ ও সহকািী পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ও িাষ্ট্রেতূ মহম্মে আবু আি-কেইি। 

2. আরধ্কারিকিা আিব রবশ্ব ও িািখতি মখধ্য সিযতাি শুরু কেখক রবেযমান ঐরতহারসক 
সম্পখকয ি কো স্মিণ কখিন এবং পিবতীখত এই সম্পখকয ি রিরি রহখসখব উিয পখেি মখধ্য 
বারণরজযক ও সাংসৃ্করতক কিনখেখনি কো উখেে কখিন। আিব-িািত সহখর্ারগতাি েঢ়ৃ রিরি 
ও সুেিূপ্রসািী সম্ভাবনা আিব-িািত সম্পকয খক সপুরিসি রেগখেি রেখক এরগখয রনখয কর্খত কর্ 
িূরমকা রনখত পাখি তাি প্রশংসা কখিন।  

3. বরিষ্ঠ আরধ্কারিকিা উিয পখেি মখধ্য সহখর্ারগতা এবং সমন্বয বযবিা কজািোি কিাি 
গুরুত্ব রনধ্যািণ কখি, আঞ্চরিক এবং আেজয ারতক শারে ও সুিো বজায িাোি জনয উিয 
পখেি উখেগপণূয রবষযগুরি রনখয আখিািনা কখিন। এ কেখে তািা আেজয ারতক কিরজটিখমরস 
কিখজারিউশন এবং কসই সংোে প্রাসরিক িুরি ও কিফাখিে অনুর্াযী রবখশষত রফরিরিরন ইসুয, 
রসরিযা, রিরবযা ও ইখযখমখনি সমসযাি উপি রিরি কখি আঞ্চরিক এবং মধ্য প্রািযীয সঙ্কখটি 
িাজননরতক সমাধ্াখনি প্রখযাজনীযতা পুনবযাি উখেে কখিন এবং আেজয ারতক আইন অনুসাখি 
সন্ত্রাসবাে কমাকারবিা, কনরিখগশন এবং সামুরিক সুিোি স্বাধ্ীনতায সহখর্ারগতাি প্রখযাজন 
রনরিত কখিন।  

4. ককারিি -19  মহামািীি ফখি রবশ্ব কর্ অসাধ্ািণ পরিরিরত এবং অিূতপূবয সমসযাি মুখোমুরে 
হখে তাি সংঘাত ও সংকটসহ রবরিন্ন কেখে কমাকারবিা কিাি জনয কর্ আেজয ারতক এবং 
আঞ্চরিক সহখর্ারগতা কজািোি কিাি প্রখযাজন তাি ওপি তািা কজাি রেখযরিখিন। কসই প্রসখি 
তািা এই সমসযাি কািণ রনণযয এবং প্রখযাজনীয বযবিা গ্রহখণি কেখে িািত ও আিব 
িাষ্ট্রগুরিি মখধ্য রবেযমান সহখর্ারগতা রনখয আখিািনা কখিখিন এবং ককারিি-পিবতী 
পরিরিরতখত অেযননরতক অবিা পুনরুদ্ধাখিি জনয জাতীয পদ্ধরতি রবষখয মতরবরনময কখিখিন। 

5. জারতসংখঘি সুিো কাউরেখিি অিাযী সেসয রহসাখব েইু বিখিি কমযাখে (2021-2022) 
রনবযারিত হওযাি জনয িািতীয প্রজাতন্ত্রখক আিব পে অরিনন্দন জারনখযখি, রবখশষত 
আেজয ারতক পর্যাখয পািস্পরিক িানীয উখেখগি রবষযগুরিখত িািখতি অবযাহত গুরুত্বপণূয 
িূরমকাি প্রতযাশা জারনখযখি।  

  



 
6. আিব-িািত ককাঅপাখিশন কফািাখম সহখর্ারগতা বাডাখত বরিষ্ঠ আরধ্কারিকিা রনম্নরিরেত 

কেেগুরি সহ রবরিন্ন রবষয এবং পদ্ধরত রনখয আখিািনা কখিন: 
 
 
o অেযনীরত, বারণজয এবং রবরনখযাগ, 
o এনারজয  এবং পরিখবশ, 
o কৃরষ ও োেয সুিো, 
o পর্যটন এবং সংসৃ্করত, 
o মানব সম্পে উন্নযন, 
o রশো এবং স্বািয পরিখষবা, 
o রবজ্ঞান ও প্রর্ুরি, এবং 
o রমরিযা 
 
7. আিব-িািত সাংসৃ্করতক উৎসখবি তৃতীয অরধ্খবশন, এনারজয  কেখে আিব-িািত 
সহখর্ারগতা রবষযক রসখম্পারজযাম, প্রেম আিব-িািত রবশ্বরবেযািয িাষ্ট্রপরত সখম্মিন, রমরিযা 
কেখে আিব-িািত সহখর্ারগতা রবষযক রেতীয রসখম্পারজযাম এবং আিব-িািত সহখর্ারগতা 
সখম্মিখনি 6ষ্ঠ অরধ্খবশন সহ কফািাখমি কর্ৌে কার্যেখমি রশরিউি রনধ্যািখণি রবষখয তািা 
একমত হখযরিখিন। 
8. উিয পখেি জনয সরুবধ্াজনক তারিখে আিব-িািত সহখর্ারগতা কফািাখমি রেতীয 
মরন্ত্রপরিষে ববঠখকি অখপোয আখিন তািা। 
 

রনউ রিরি 
জানুয়ারী 12, 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. 
 
 
 

 


