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ফেব্ৰুৱাৰী 26, 2021 

 

ব্ৰিক্স ফেৰপা আৰু চু-ফেৰপাসকলে ভাৰতাৰ সভাপব্ৰতত্বৰ অধীনৰ ব্ৰনজৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুব্ৰিত কলৰ 24-26 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাব্ৰৰলখ। বৈঠকখনৰ 

সভাপব্ৰতত্ব কলৰ সব্ৰচৈ (ব্ৰচব্ৰপব্ৰভ আৰু অ'আইএ), ব্ৰমিঃ সঞ্জয় ভট্টাচাৰ্্যয, আৰু অব্ৰতব্ৰৰক্ত সব্ৰচৈ (অথ্ননব্ৰতক সম্বন্ধ), শ্ৰী ব্ৰপ. হব্ৰৰলে, ভাৰতৰ ব্ৰিক্স ফেৰপা 

আৰু চু-ফেৰপা ব্ৰহচালপ। 

 

ভাৰলত ব্ৰনজৰ অগ্ৰাব্ৰধকাৰ প্ৰকাে কলৰ 2021 চনৰ ব্ৰনজৰ সভাপব্ৰতত্বৰ ৈালৈ “ব্ৰিক্স@15: অন্তিঃ ব্ৰিক্স সহলৰ্যাব্ৰিতা অব্ৰৈব্ৰিন্নতা, একত্ৰীকৰণ আৰু 

ঐকযমতযৰ ৈালৈ” - (i) ৈহুপক্ষীয় প্ৰণােীৰ সংলোধন; (ii) কাউণ্টাৰ ফেৰব্ৰৰজম সহলৰ্যাব্ৰিতা; (iii) এছব্ৰিব্ৰজ অজ্নৰ ৈালৈ ব্ৰিব্ৰজলেে আৰু প্ৰৰু্যব্ৰক্তিত 

সব্ৰমধান ৈযৱহাৰ কৰা; আৰু (iv) মানুহৰ মাজৰ ব্ৰৈব্ৰনময় উন্নত কলৰ। ব্ৰিক্স 2021ৰ কাৰ্্যক্ৰমলৈাৰৰ ফকলেণ্ডালৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আলোচনা আৰু প্ৰব্ৰতব্ৰক্ৰয়া 

অব্ৰভৈত্নৰ ব্ৰপছত।  

 

ভাৰত চৰকাৰৰ ব্ৰৈব্ৰভন্ন মন্ত্ৰীলয় সংব্ৰক্ষপ্ত ব্ৰৈৱৰণ আৰু প্ৰদে্নৰ এক ক্ৰম প্ৰদান কলৰ ব্ৰনজৰ সভাপব্ৰতত্বৰ সময়ত ব্ৰৈব্ৰভন্ন ব্ৰৈষয়িত ফক্ষত্ৰত ভাৰতৰ 

অগ্ৰাব্ৰধকাৰৰ ওপৰত। ইয়াৰ ব্ৰভতৰত আব্ৰছে কাউণ্টাৰ ফেৰ'ব্ৰৰজম সহলৰ্যাব্ৰিতা, কৃব্ৰষ ৈহনেীে উন্নয়ন আৰু ব্ৰিব্ৰজলেে কৃব্ৰষৰ ওপৰত ব্ৰৈলেষ উলেখৰ 

বসলত, উদ্ভাৱন সহলৰ্যাব্ৰিতা, ব্ৰিব্ৰজলেে স্বাস্থ্য, ফকাব্ৰভি-19 মহামাৰীৰ বসলত ৰু্যুঁজ ব্ৰদয়াত সহলৰ্যাব্ৰিতা আৰু পৰম্পৰািত ঔষধ, অথন্নব্ৰতক ফকৌেে 

অংেীদাৰীত্ব আৰু ৈাব্ৰণজয সূচী। ব্ৰিক্স নতুন উন্নয়ন ফৈঙ্কৰ উপ সভাপব্ৰত, ব্ৰমিঃ অব্ৰনে ব্ৰকলোলৰ, ব্ৰিক্স ফেৰপাসকেক অৱিত কলৰ ৈছৰলোৰ ৈালৈ ফৈঙ্কলোৰ 

অগ্ৰাব্ৰধকাৰৰ ওপৰত, ৰ্যাৰ ব্ৰভতৰত থালক ৰুছ আৰু ভাৰতত ফৈঙ্কলোৰ আঞ্চব্ৰেক কাৰ্্যােয় মুকব্ৰে, আৰু এনব্ৰিব্ৰৈ সদসযদা ৈধ্নৰ ওপৰত। 

 

সাংসৃ্কব্ৰতক আৰু মানৱ সংলৰ্যাি এক মলনালৰ্যািৰ ফক্ষত্ৰ আব্ৰছে ব্ৰতব্ৰন ব্ৰদনীয়া বৈঠকখনত ৰ্য'ত ব্ৰিক্স ৈাব্ৰণজয পব্ৰৰষদ, ব্ৰিক্স মব্ৰহো ৈযৱসায় ফজাুঁ ে, ব্ৰিক্স ব্ৰেক্ষা 

মঞ্চ, ব্ৰিক্স নািব্ৰৰক মঞ্চ আৰু ব্ৰিক্স ৈুব্ৰিজীৱী পব্ৰৰষলদ ব্ৰনজৰ সূচী আৰু পৰকব্ৰিত কাৰ্্য প্ৰস্তুত কলৰ ৈছৰলোৰ ৈালৈ। 

 

ব্ৰিক্স অংেীদাৰসকলে ভাৰলত ব্ৰনজৰ সভাপব্ৰতত্বৰ ৈালৈ ৈাছব্ৰন কৰা ব্ৰৈষয়ৈস্তু আৰু অগ্ৰাব্ৰধকাৰৰ প্ৰেংসা কলৰ সমলয়াব্ৰচত আৰু প্ৰাসব্ৰিক ফহাৱাৰ ৈালৈ, 

আৰু ব্ৰনজৰ সমথ্ন প্ৰকাে কলৰ ভাৰলত প্ৰস্তাব্ৰৱত কৰা নতুন পদলক্ষপসমূহৰ প্ৰব্ৰত। ব্ৰিক্স ফেৰপাসকে মাব্ৰন্ত হয় পুনৰ েি হ'ৈনে দুমাহ সময়ত আলোচনাৰ 

ওপৰত ফহাৱা প্ৰিব্ৰত, আৰু আিন্তুক ব্ৰৈলদে আৰু আন মন্ত্ৰীস্তৰৰ বৈঠকৰ কাৰ্্যক্ৰমৰ সমীক্ষাৰ ৈালৈ। 

 

নতুন ব্ৰিল্লী 

শ্বেব্ৰুৱাৰী 26, 2021 
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