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26 তম কমনওয়েলথ হেডস অব গভননয়মন্ট মীটিং 
(সসএইচওসিএম)-এ অিংশগ্রেণ করয়ত ভারয়তর সবয়েশমন্ত্রীর 
হরাোন্ডার সকগাসল সফর (িনু 22-25, 2022) 
জনু 21, 2022   
 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী(ইএএম)ডঃ এস জয়শংকর জনু 22-25, 2022 -এ 26 তম কমনওয়য়লথ হেডস অব 
গভননয়মন্ট মীটং (সসএইচওসজএম)-এ অংশগ্রেণ করয়ত হরায়ান্ডার সকগাসল সফর করয়বন। হকাসভড-19 

অসতমাসরর কারয়ণ ববঠকটয়ক দইুবার হপছয়না েয়য়সছল।   

 

2. 24-25হশ জনু কমনওয়য়লথ শীর্ন সয়েলয়ন সবয়দশমন্ত্রী ভারয়তর প্রধানমন্ত্রীর প্রসতসনসধত্ব করয়বন, হসই 
সায়থ সকগাসলয়ত 23হশ জনু তাসরয়ে সপ্র-সসএইচওসজএম সবয়দশমন্ত্রীয়দর ববঠয়ক অংশগ্রেণ করয়বন।  

 

3. সসএইচওসজএম-এর ফাাঁয়ক কমনওয়য়লয়থর আগামী সভাপসত অথনাৎ হরায়ান্ডা প্রজাতন্ত্র সরকায়রর, 
কমনওয়য়লথ ইয়ুথ হফারাম, কমনওয়য়লথ উইয়মন হফারাম, কমনওয়য়লথ সবজয়নস হফারাম, কমনওয়য়লথ 
সপপলস হফারাম সে অনযানয পার্শ্ন কার্নক্রয়মর পসরকল্পনা রয়য়য়ছ।   

 

4. 26 তম সসএইচওসজএম শীর্ন সয়েলয়নর মলূভাব েল "একট অসভন্ন ভসবর্যৎ প্রদান করাঃ সংয়র্াগ 
করা, উদ্ভাবন করা , রূপান্তর করা"। কমনওয়য়লথ সদসয হদশগুসলর হনতারা সমসামসয়ক প্রাসসিকতার 
সবর্য়য় আয়লাচনা করয়বন, র্ার ময়ধয রয়য়য়ছ ববসর্শ্ক চযায়লঞ্জ হর্মন- জলবায় ুপসরবতন ন, োদয সুরক্ষা, 
স্বাস্থ্য সমসযা এবং সনম্নসলসেত চারট ফলাফয়লর সসদ্ধান্ত গ্রেয়ণর সম্ভাবনা রয়য়য়ছ; সসএইচওসজএম 
কসমউসনয়ক; সশশু পসরচর্না ও সুরক্ষা সংস্কায়রর উপয়র সকগাসল হ ার্ণা; হ াঁ কসই নয়গারায়ন এবং 
কমনওয়য়লথ সলসভং লযান্ডস চা ন ায়রর হ ার্ণাঃ আ কমনওয়য়লথ কাল  ু অযাকসন অন সলসভং 
লযান্ডস(সসএএলএল)।   

 

5. আশা করা র্ায় হর্, সফরকায়ল সবয়দশমন্ত্রী কমনওয়য়লথ সদসয হদয়শর তার সমপদস্থ্য়দর সায়থ এবং 
অনযানয সবসশষ্ট বযসিবয়গনর সায়থ সবসভন্ন সিপাসক্ষক ববঠক করয়বন। সকগাসলয়ত ভারতীয় োই কসমশন 
আয়য়াসজত একট অভযথননা সভায় সবয়দশমন্ত্রী ভারতীয় সম্প্রদায়য়র জনগয়ণর সায়থ পারস্পসরক 
আদানপ্রদানও করয়বন।    

 

6. কমনওয়য়লথ সদসয হদশগুসলর সায়থ সবয়শর্ কয়র হছা  হদশ (এসএস) এবং উন্নয়নশীল হছা  
িীপরাষ্ট্রগুসলর সায়থ ভারয়তর সম্পৃিতা গভীর করার একট গুরুত্বপূণন মঞ্চ কমনওয়য়লথ প্রদান কয়র। 
কমনওয়য়য়লয়থ বেৃত্তম অবদান রাো হদশগুসলর ময়ধয ভারতও অনযতম এবং প্ররু্সি সোয়তা প্রদান ও 



ক্ষমতা সনমনায়ণর সায়থ প্রসতষ্ঠানয়ক সেয়র্াসগতা কয়রয়ছ। 2018 সায়ল ভারত, উন্নয়ন প্রকয়ল্প এবং 
কমনওয়য়লয়থ উন্নয়নশীল হদশগুসলয়ক সোয়তা প্রদায়নর জনয 50 সমসলয়ন মাসকন ন ডলার উৎসগন করার 
জনয একট কমনওয়য়লথ উইয়ন্ডা বতসরর কথা হ ার্ণা কয়রয়ছ।  

 

সনউ সদসি 

জনু21,2022  

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 


