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ব্রিকস শেরপা এবং সু- শেরপাদের প্রথম ববঠক
শেব্রুযাব্রর 26, 2021

ব্রিকস শেরপা এবং সু-শেরপাবৃন্দ 24-26 শেব্রুযাব্রর 2021 তাব্ররখে ভারখতর অধ্যক্ষপদের অধ্ীখে তাখের
প্রথম ববঠক কখরে। সব্রিব ব্রসব্রপব্রভ এবং ওআইএ, শ্রী সঞ্জয ভট্টািার্য এবং অব্রতব্ররক্ত সব্রিব, অথযনেব্রতক
সম্পকয , শ্রী

ব্রপ. হব্ররে, ভারখতর ব্রিকস শেরপা এবং সু- শেরপার সভাপব্রতখে ববঠকটি পব্ররিাব্রিত হয।

2021 সাখি অধ্যক্ষযপে পাওযার লদযে ভারত তার প্রাথব্রমক প্রস্তাবগুব্রি ব্রেম্নব্রিব্রেত রূখপ শপে কখর"ব্রিকস@15: ধ্ারাবাব্রহকতা সংহব্রত এবং ঐকযমতয স্থাপখে অন্তঃরাষ্ট্রীয ব্রিকস সহখর্াব্রিতা"- (i) বহুপাব্রক্ষক
বযবস্থার সংস্কার; (ii) সন্ত্রাসবাখের ব্রবরুখে সহখর্াব্রিতা বৃব্রে এবং (iii) এসব্রিব্রি প্রাপ্ত করার িেয
ব্রিব্রিটাি এবং প্রর্ুব্রক্তিত সমাধ্াে (iv) এবং িেসংখর্াি স্থাপে। আখিািো এবং মতামত শসেখের পখর
ব্রিকস 2021 এর কার্যক্রখমর বার্ষিক কযাখিন্ডার ব্রস্থর করার িেয উপস্থাপে করা হয।

অধ্যক্ষয পখে থাকাকািীে ভারত সরকাখরর ব্রবব্রভন্ন মন্ত্রক দ্বারা ব্রবব্রভন্ন ব্রথম অঞ্চখি ভারখতর অগ্রাব্রধ্কাখরর
উপর সংব্রক্ষপ্ত ব্রববরণ এবং উপস্থাপোর একটি ব্রসব্ররি বতব্রর কখরব্রিি। এর মখধ্য আখি ব্রিকস সন্ত্রাসবাে
ব্রবখরাধ্ী সহখর্াব্রিতা, ব্রস্থব্রতেীি উন্নব্রত এবং কৃ ব্রিখক্ষখে ব্রিব্রিটাি উখেযাখির প্রব্রত মখোখর্াি প্রোে, উদ্ভাবে
সহখর্াব্রিতা, ব্রিব্রিটাি শহল্থ, Covid - 19 মহামারী শরাখধ্ সহখর্াব্রিতা এবং পরম্পরািত ব্রিব্রকৎসা,
অথযনেব্রতক স্ট্র্যাখটব্রিিত সহখর্াব্রিতা এবং শেি এখিন্ডা। ব্রিকস ব্রেউ শিখভিপখমন্ট বযাংখকর উপরাষ্ট্রপব্রত,
ব্রমঃ অব্রেি ব্রকখোর, বযাংখকর প্রাথব্রমক অব্রধ্কারগুব্রির পাোপাব্রে রাব্রেযা এবং ভারখত বযাংখকর আঞ্চব্রিক
অব্রেস শোিা এবং এেব্রিব্রবর সেসযপে সম্প্রসারণ সম্পখকয ব্রিকস শেরপাখের অবব্রহত কখরে।

অধ্যখক্ষযর সাখথ ব্রতে ব্রেখের ববঠখকর শকন্দ্রব্রবন্দু ব্রিি ব্রিকস ব্রবিখেস কাউব্রিি, ব্রিকস উইখমে ব্রবিখেস
অযািাখযি, ব্রিকস ব্রসব্রভি শোরাম, ব্রিকস আকাখিব্রমক শোরাম এবং ব্রিকস ব্রিন্তাব্রবেখের ব্রেখয সাংস্কৃব্রতক
ও িেসংখর্ািসহ তাখের বাব্রিযক এখিন্ডা এবং পব্ররকল্পোমূিক কার্যক্রমসমূহ।

ব্রিকস অংশীোরগণ ভারখতর অধ্যক্ষযপখের শমযােকাখি ব্রেবযাব্রিত সমকািীে এবং প্রাসব্রিক ব্রথম এবং
অগ্রাব্রধ্কাখরর প্রেংসা কখরখিে এবং ভারখতর প্রস্তাব্রবত েতু ে উখেযাখির প্রব্রত সমথয ে িাব্রেখযখিে। ব্রিকস

শেরপা ববঠককর অগ্রগর্ি, আসন্ন ব্রবখেেী এবং অেযােয মন্ত্রী পর্যাখযর ববঠখকর কমযসূিী পর্যাখিািো করার
িেয ব্রিকস শেরপাবৃন্দ আগামী েুই মাখসর মখধ্য আবার ব্রমব্রিত হখত সম্মত হখযখি।

ব্রিউ ব্রেব্রি
শেব্রুযাব্রর 26, 2021
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