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ভাৰত আৰ ু দক্ষিণ আক্ষিকাৰ মাজত ক্ষিদদশ কাৰ্যালয় 
আদলাচনাৰ 11তম চক্ৰ 
আগষ্ট 03, 2022 
 

1. ভাৰত-দক্ষিণ আক্ষিকা ক্ষিদদশ কাৰ্যালয় আদলাচনাৰ 11তম চক্ৰ 03 আগষ্ট 2022 তাক্ষৰদে 
নতুন ক্ষদল্লীত অনুক্ষিত কৰা হয়। এই আদলাচনাৰ সহ-অধ্যিতা কদৰ শ্ৰী পুক্ষনত আৰ কুণ্ডল, 
ৰু্টীয়া সক্ষচি (পূৱ আৰু দক্ষিণ আক্ষিকা), ক্ষিদদশ ক্ষিষয়ক মন্ত্ৰালয় আৰু দক্ষিণ আক্ষিকা 
গণৰাজ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পকয  আৰু সহদৰ্াক্ষগতা ক্ষিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপ পক্ষৰচালক প্ৰধ্ান, 
এক্ষিয়া আৰু মধ্য পূৱ, ক্ষমদিি ক্ষনটক্ষিজ্'ডৱা মািুটুকাক্ষজ্ লাক্ষলদয়। 
 

2. দদুয়া পিই ক্ষিপিীয় সম্পকয ৰ সমগ্ৰ িণযালী পুনৰীিণ কদৰ ৰাজ্ননক্ষতক ভাি ক্ষিক্ষনময়, 
প্ৰক্ষতৰিা, অৰ্যননক্ষতক আৰু িাক্ষণক্ষজ্যক ক্ষিষয়সমূহ, দতূািাস সিন্ধীয় ক্ষিষয়সমূহ, কৃক্ষষ, স্বাস্থ্য, 
শক্ষি আৰু েক্ষনজ্ সম্পদ, মানৱ সম্পদ ক্ষিকাশ, কলা, সংসৃ্কক্ষত, ক্ষক্ৰয়াৰ ক্ষিত্ৰত সহদৰ্াক্ষগতা, 
দক্ষিণ আক্ষিকাৰ পৰা ক্ষচতাৰ ৰপ্তাক্ষন আৰু ভাৰতত পুনৰ প্ৰৱতয ন আৱক্ষৰ। দদুয়া পিই লগদত 
ক্ষমমাংসাৰ অধ্ীনত ৰ্কা িুজ্ািুক্ষজ্ৰ স্মাৰক-পত্ৰ/চুক্ষিৰ ক্ষস্থ্ক্ষত পুনৰীিণ কদৰ আৰু দদুয়ােন 
ক্ষদশৰ পাৰস্পক্ষৰক লাভৰ িাদি ইয়াৰ চূড়ান্তকৰণৰ গক্ষত দ্ৰুত কক্ষৰিনল ক্ষসদ্ধান্ত লয়। দদুয়ােন 
ক্ষদশৰ মাজ্ৰ সম্পকয ৰ 30 িিৰ সম্পূণয ক্ষহাৱাৰ প্ৰক্ষত লিয ৰাক্ষে, এয়া ভাৰত আৰু দক্ষিণ 
আক্ষিকা দদুয়ােন ক্ষদশত উপৰু্ি ধ্ৰদণ উদৰ্াপন কৰাৰ ক্ষসদ্ধান্ত ক্ষলাৱা হয়, সাংসৃ্কক্ষতক আৰু 
ক্ষক্ৰয়া অনুিান আৰু আন কাৰ্যকলাপৰ ক্ষৰ্াদগক্ষদ। 
 

3. দদুয়া পিই ক্ষিপিীয় িযৱসায়ৰ ক্ষিকাশৰ ওপৰত সন্তুক্ষষ্ট প্ৰকাশ কদৰ, ক্ষৰ্ 2021-22 চনত 
17 ক্ষিক্ষলয়ন মাক্ষকয ন ডলাৰ চুইদি আৰু ক্ষনজ্ৰ িযৱসায় অক্ষধ্ক বিক্ষচত্ৰযময় কৰাৰ গুৰুত্বৰ 
ওপৰত সন্মত হয়। 
 

4. দদুয়া পিই আঞ্চক্ষলক আৰু িহুপিীয় ক্ষিষয়সমূহৰ ওপৰত ভাি ক্ষিক্ষনময় কদৰ ৰ্াৰ ক্ষভতৰত 
আক্ষিল ইউএন, ক্ষিআৰআইক্ষচএি, আইক্ষিএিএ আৰু আইঅ'আৰএ।                 
                                   20 অধ্য     প্ৰ     ু     ী      
           প্ৰ  শ     2023                            অধ্য     প্ৰ    
  ু                 ,     য  ী     ি     ু    স্প     ু ী        ূহ  ক্ষলাচনা 
কদৰ ৰ্াৰ ক্ষভতৰত আক্ষিল ইউদক্ৰনৰ পক্ষৰক্ষস্থ্ক্ষত। 
 

5. দদুয়া পিই উচ্চ স্তৰৰ ভাি ক্ষিক্ষনময় আৰু ৰু্টীয়া পক্ষৰষদ আৰু ক্ষিক্ষভন্ন ৰু্টীয়া কমযৰত 
ক্ষগাটসমূহৰ দদৰ প্ৰক্ষতিাক্ষনক পদ্ধক্ষতৰ ক্ষনয়মীয়া বিঠক অিযাহত ৰোৰ ক্ষসদ্ধান্ত লয় ক্ষিপিীয় 
সম্পকয ৰ গক্ষত ৰিা কৰাৰ িাদি। ভাৰতীয় পিই দক্ষিণ আক্ষিকানল পুনৰ ক্ষনমন্ত্ৰণ আগিঢ়াই 



আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষসৌৰ ক্ষগাট আৰু ক্ষিপৰ্যয় সহনশীল আন্তঃগাাঁৰ্ক্ষনৰ িাদি সহদৰ্াক্ষগতাত ক্ষৰ্াগদান 
কক্ষৰিনল। 
 

6. এই আদলাচনা এক িনু্ধত্বৰ আৰু উমাল পক্ষৰদৱশত অনুক্ষিত হয়। দদুয়া পিই আদলাচনাৰ 
আগন্তুক চক্ৰ পাৰস্পক্ষৰকভাদৱ সুক্ষিধ্াৰ তাক্ষৰদে ক্ষপ্ৰট'ক্ষৰয়াত অনুক্ষিত কক্ষৰিনল সন্মত হয়। 

 
নতুন ক্ষদল্লী 
আগষ্ট 03, 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. 

 


