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পরামশশ 
অগাষ্ট 03, 2022  

 
ভারত ও দক্ষিণ আক্ষিকার মধ্যে ক্ষিধ্দশ দপ্তর পরামধ্শের একাদশতম অক্ষযধ্িশন 03 অগাষ্ট 
2022 তাক্ষরধ্ে ক্ষনউ ক্ষদক্ষিধ্ত অনুক্ষিত হধ্েধ্ে। আধ্ াচনাটিধ্ত যুগ্মভাধ্ি পপৌধ্রাক্ষহতে কধ্রধ্েন শ্রী 
পুনীত আর কুন্ড , যুগ্ম সক্ষচি (পূিে ও দক্ষিণ আক্ষিকা), ক্ষিধ্দশ মন্ত্রক এিং দক্ষিণ আক্ষিকা 
প্রজাতধ্ন্ত্রর আন্তজে াক্ষতক সম্পকে  ও সহধ্যাক্ষগতা দপ্তধ্রর এক্ষশো ও মযে প্রাধ্চের কাযেকক্ষর পেপুটি 
ক্ষেধ্রক্টর পজনাধ্র , শ্রীমতী প াক্ষিধ্যােওো সুতুকাক্ষজ  াক্ষ । 

  

2. উভে পি , রাজননক্ষতক আদানপ্রদান, অর্েননক্ষতক এিং িাক্ষণক্ষজেক ক্ষিষেসমূহ, কনসু ার 
ক্ষিষেক, কৃক্ষষধ্িধ্ে সহধ্যাক্ষগতা, স্বাস্থ্ে, শক্ষি ও েক্ষনজ দ্রিে, মানি সম্পদ ক্ষিকাশ,  ক্ষশল্প , 
সংসৃ্কক্ষত, ক্রীড়া এিং ভারধ্ত পণুঃপ্রচাধ্রর জনে দক্ষিণ আক্ষিকা পর্ধ্ক ক্ষচতার আমদাক্ষন ক্ষিধ্র 
ক্ষিপাক্ষিক সম্পধ্কে র আগাধ্গাড়া পযোধ্ াচনা কধ্রধ্ে। উভেপি মযেস্থ্তাযীন পমৌ/ চুক্ষিগুক্ষ র 
আিস্থ্া ক্ষনধ্েও পযোধ্ াচনা কধ্রধ্ে এিং উভে পদধ্শর পারস্পক্ষরক সুক্ষিযাধ্র্ে পসগুক্ষ র  দ্রুত 
চূড়ান্তকরধ্ণ সম্মত হধ্েধ্ে। দইু পদধ্শর মধ্যে মমক্ষের আসন্ন  30 িের সম্পন্ন হিার আধ্ াধ্ক, 
সংসৃ্কক্ষতক, ক্রীড়ানিুান এিং অনোনে কমেকাধ্ন্ডর মাযেধ্ম ভারত ও দক্ষিণ আক্ষিকা উভে পদধ্শ 
সুক্ষিযা অনুযােী উদযাপন করার ক্ষসদ্ধান্ত গৃহীত হধ্েধ্ে। 
  

3.  উভে পি ক্ষিপাক্ষিক িাক্ষণধ্জের অগ্রগক্ষতধ্ত তাধ্দর সধ্ন্তাষ প্রকাশ কধ্রধ্ে, পযটি 2021-22 

–এ 17 ক্ষিক্ষ েন মাক্ষকে ন ে ারধ্ক স্পশে কধ্রধ্ে এিং তাধ্দর িাক্ষণজেধ্ক আরও ক্ষিক্ষভন্নমুেী করার 
গুরুধ্ের প্রক্ষত সহমত প্রকাশ কধ্রধ্ে। 
  

4.  উভে পি ইউএন, ক্ষিক্স, আইক্ষিএসএ এিং আইওআরএ –পত সহধ্যাক্ষগতা সহ আঞ্চক্ষ ক ও 
আন্তজে াক্ষতক ক্ষিষেগুক্ষ  ক্ষনধ্ে মত ক্ষিক্ষনমে কধ্রধ্ে। দক্ষিণ আক্ষিকা তরফ পর্ধ্ক আসন্ন ক্ষজ20-পত 
ভারধ্তর সভাপক্ষতেধ্ক সমর্েন করার ক্ষিষধ্ে আশ্বস্ত করা হধ্েধ্ে এিং ভারধ্তর তরফ পর্ধ্ক 
2023-এ ক্ষিক্স-এ সভাপক্ষত পধ্দর জনে দক্ষিণ আক্ষিকাধ্ক সমর্েন করার কর্া িেি করা 
হধ্েধ্ে। উভে পি আঞ্চক্ষ ক ক্ষিষে, মিক্ষশ্বক ি নাি ী এিং ইউধ্ক্রধ্নর পক্ষরক্ষস্থ্ক্ষত সহ অক্ষভন্ন 
স্বাধ্র্ের ক্ষিষেগুক্ষ  ক্ষনধ্ে আধ্ াচনা কধ্রধ্ে। 

  

5. দইু তরফ, ক্ষিপাক্ষিক সম্পধ্কে র গক্ষত িজাে রাোর জনে উচ্চ পযোধ্ের আদানপ্রদান এিং 
জধ্েন্ট কক্ষমশন এিং ক্ষিক্ষভন্ন জধ্েন্ট ওোক্ষকে ং গ্রুধ্পর মত প্রাক্ষতিাক্ষনক কমে প্রক্ষক্রোর ক্ষনেক্ষমত 
মিঠক চাক্ষ ধ্ে পযধ্ত সম্মত হধ্েধ্ে। ভারধ্তর তরফ পর্ধ্কও আন্তজে াক্ষতক পসৌর পজা   এিং 
দধু্যোগ প্রক্ষতধ্রাযী পক্ষরকাঠাধ্মা পজাধ্  অংশগ্রহধ্ণর জনে দক্ষিণ আক্ষিকাধ্ক আিারও আমন্ত্রণ 
জানাধ্না হধ্েধ্ে। 



  

6.  একটি িনু্ধেপূণে এিং আন্তক্ষরক পক্ষরধ্িধ্শ আধ্ াচনাটি অনুক্ষিত হধ্েধ্ে। উভেপি পরিতী 
দফার আধ্ াচনাটি পারস্পক্ষরক এক সকু্ষিযাজনক তাক্ষরধ্ে ক্ষপ্রধ্ াক্ষরোধ্ত আধ্োজন করার জনে 
সম্মত হধ্েধ্ে। 
 

ক্ষনউ ক্ষদক্ষি 

অগাষ্ট,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. 

 


