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13 তম আসেম (ASEM) শীর্ষ েসেলসের েমাপ্তি অপ্তিসেশসে 
উপরাষ্ট্রপপ্তত ভার্ণ প্রদাে কসরসেে 
নভেম্বর 26, 2021  
 
েতষ মাে বেপ্তিক েযেস্থার অপ্রতুলতা অপ্ততমারী প্রকাশ কসর প্তদসেসে; এই শূেযতা পরূসণর জেয 
একটি েহুপাপ্তিক এেং েহস াপ্তিতামূলক দপৃ্তিভপ্তির প্রসোজে- উপ রাষ্ট্রপপ্তত 

 

মহাোিরগুপ্তল হল েমৃপ্তির পথ; সেগুপ্তলর প্রসেশপথ উন্মকু্ত এেং ভারমুক্ত থাকা গুরুত্বপণূষ- উপ 
রাষ্ট্রপপ্তত 

 

জলোেুর েযােপ্তেচার হল জলোেু পপ্তরেতষ সের োসথ লড়াই করার পথ- উপ রাষ্ট্রপপ্তত 

 

13 তম এপ্তশো-ইউসরাপ শীর্ষ েসেলসের েমাপ্তি অপ্তিসেশসে উপ রাষ্ট্রপপ্তত ভার্ণ প্তদসেসেে।  

আজ উপ রাষ্ট্রপতি শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু োরুু্য়াল ফরম্যাভে 25 ভে নভেম্বর শুরু হওয়া দইু তদন 
ব্যাপী আভেম্ (ASEM) েীরু্ েভেলভনর েম্াতি অতিভব্েভন োর্ণ তদভয়ভেন, যার ম্ুখ্য তব্র্য় 
হল “ ভেনতদিং ম্াতিলযাোরাতলজম্ ফর ভেয়াডু ভরাথ”।                                
                         
 
েম্াতি অতিভব্েভন শ্রী নাইডু ব্ভলভেন ভয, ভ াতেড-19  বব্তি  ব্যব্স্থার , তব্ভের্ি স্বাস্থয 
ব্যব্স্থা এব্িং েরব্রাহ েঙৃ্খভলর অভন  অপ্রিুলিাভ  প্র াতেি  ভরভে এব্িং এই েূনযস্থান পূরণ 
 রার জনয তিতন এ টি ব্হুপাতি  এব্িং েহভযাতিিাম্ূল  দতৃিেতির প্রতি আহব্ান জাতনভয়ভেন। 
ভ াতেড-19 –এর তব্রুভে লড়াইভয় োরভির অব্দান প্রেভি ব্লভি তিভয় তিতন ব্ভলভেন ভয, 
তব্ভির জনেিংখ্যার েয় োভির এ োভির ম্ভিয েিংক্রম্ভণর েতড়ভয় পড়াভ  তনয়ন্ত্রণ  ভর, োরি 
তব্িভ  তনরাপভদ রাখ্ার জনয অব্দান ভরভখ্ভে। এ  তব্তলয়ভনরও ভব্েী টি া রভনর 
ম্াইলফল ভ  উভেখ্  ভর শ্রী নাইডু ব্ভলভেন ভয, োরি প্রভয়াজনীয় ভদেগুতলভি টি ার বব্তি  
রিাতন পুনরায় শুরু  রার প্রতক্রয়াভি রভয়ভে। 
 
ক্রম্ব্িুম্ান তব্িাতয়ি জিভি োনতুি  েুরিার গুরুত্বর উপভর ভজার তদভি তিভয় উপ রাষ্ট্রপতি 
ব্ভলভেন ভয, েম্ৃতের পথ হল ম্হােম্ুি, এব্িং প্রর্তলি এব্িং অপ্রর্তলি এই উেয় আেঙ্কা ভথভ  
ভেগুতলর প্রভব্েপথ উন্মকু্ত এব্িং োরম্ুক্ত রাখ্াো গুরুত্বপূণু। এই প্রেভি তিতন পাাঁর্টি আদভেুর 
 থা উভেখ্  ভরভেন ভযগুতল োরভির দেৃটিেতিভ  ব্যাখ্যা  ভর। যার ম্ভিয অন্তেুূক্ত রভয়ভে 
উন্মকু্ত, অব্াি এব্িং েুরতিি োম্তুি  ব্াতণজয, আন্তজুাতি  আইভনর উপভর তেতি  ভর োম্ুতি  
তব্ভরািগুতলর োতন্তপূণু েম্ািান, প্রা ৃতি  তব্পযুয় এব্িং োম্ুতি  হুম্ত র এ ভযাভি ভম্া াতব্লা 
 রা, োম্ুতি  পতরভব্ে ও োম্ুতদ  েিংস্থাভনর েিংরিণ এব্িং তস্থতিেীলিা ও ভদেগুতলর ভোর্ণ 



িম্িার  উপভর তেতি  ভর দাতয়ত্বপণুূ োম্ুতি  েিংভযাভি উৎোহ প্রদান  রা।   

 

জলব্ায়ু  ম্ুভ  অতেন্ন স্বাভথুর আভর টি ভিত্র তহভেভব্ ব্ণুনা  ভর উপ রাষ্ট্রপতি পুনরায় ব্ভলভেন 
ভয, জলব্ায়ু পতরব্িুভনর তব্রুভে লড়াই  রার রাস্তা হল জলব্ায়ু নযায়তব্র্াভরর ম্ািযভম্ যার 
জনয ভদেগুতলভ  এ টি ব্ৃহির এব্িং দীরু্ভম্য়াদী েতব্ িুভল িরভি হভব্।    

 

 
শ্রী নাইডু ব্ভলভেন ভয অতিম্ারী পরব্িী যুভি এ টি তেন্ন তব্ি আম্াভদর জনয অভপিা 
 রভে।তিতন ব্ভলভেন “ এটি এম্ন এ টি, যা আস্থা এব্িং স্বচ্ছিার উপভর, তস্থতিস্থাপ িা এব্িং 
তব্িােভযািযিার উপভর ভেই োভথ পেন্দ এব্িং অপ্রভয়াজনীয়িার উপভর এ টি ব্ৃহির পাতরভিাতর্  
রাভখ্”।                                                                    
                                  ন  ভরভে। এই উপলভিয, এই অঞ্চভলর ে ভলর 
উন্নতি এব্িং তনরাপিাভ  েুতনতিি  রার জনয েিংহতির আদভেুর উপর দাাঁতড়ভয় োরভির 
অতেজ্ঞিা এব্িং েিংস্থানগুতল তব্ভির োভথ োি  ভর ভনব্ার োরভির অিী ারভ ও তিতন পুনরায় 
েুতনতিি  ভরভেন। 
      

 

প্তেউ প্তদপ্তি 
েসভম্বর 26, 2021  
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