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ভাৰত আৰ ুচুইজাৰলেণ্ডৰ মাজত বিলেশ কাৰ্যােয় আলোচনাৰ 
11তম চক্ৰ 
আগষ্ট 02, 2022 
 

1. ভাৰত আৰু চুইজাৰলেণ্ডৰ মাজত বিলেশ কাৰ্যােয় আলোচনাৰ (এফঅ’বচ) 11তম চক্ৰ 02 
আগষ্ট 2022 তাবৰলে নতুন বেল্লীত অনুবিত কৰা হয়। এই আলোচনাৰ সহ-অধ্যক্ষতা কলৰ 
শ্ৰী সঞ্জয় ৱমযা, সবচি (পবিম) আৰু চুইচ্  বিলেশ বিষয়ক ককন্দ্ৰীয় বিভাগৰ (এফবিএফএ) 
ককন্দ্ৰীয় সবচি, বমলেে বেবভয়া বেউলয়। 
 

2. এই আলোচনাত, েলুয়া পক্ষই বিপক্ষীয় সম্পকয ৰ এক বিসৃ্তত পুনৰীক্ষণ কলৰ। কতওঁলোলক বনজৰ 
মাজৰ বেৰ্যবেনীয়া গবতশীে অংশীোবৰত্বৰ প্ৰসঙ্গ কলৰ আৰু ইয়াক ভবৱষযত মুেী কবৰ 
তুবেিলে বসদ্ধান্ত েয়। েলুয়া পক্ষই এই কথাৰ প্ৰশংসা কৰ্ িাবষযক বিপক্ষীয় িযৱসালয় 30 
বিবেয়ন মাবকয ন িোৰ অবতক্ৰম কবৰলে আৰু বনজৰ মাজৰ িযৱসায় বিবচত্ৰ্যময় কৰাৰ 
গুৰুত্বৰ ওপৰত সন্মত হয়। 330তলক অবধ্ক চুইচ্  ককাম্পানী ভাৰতত উপবিত আলে 
অবভৰ্াবিক, কসৱা, বনেুতঁ উপকৰণ, ৰসায়ন আৰু ঔষধ্ৰ েলৰ েণ্ডত আৰু আনহালত তথয 
প্ৰৰু্বি, ঔষধ্ আৰু ৰ্িপাবত েণ্ডত চুইজাৰলেণ্ডত ভাৰতীয় ককাম্পানী উপবিত আলে। 
 

3. েলুয়া পক্ষই ভাৰত-চুইজাৰলেণ্ড বিপক্ষীয় বিবনলয়াগ চুবি আৰু ভাৰত-ইএফটিএ আৰু 
অথযলনবতক অংশীোবৰত্ব চুবিৰ (টিইবপএ) ওপৰত বমমাংসাৰ প্ৰগবত পুনৰীক্ষণ কলৰ আৰু 
ইয়াৰ দ্ৰুত সামৰবণৰ প্ৰলয়াজনৰ ওপৰত সন্মত হয়। েগলত উদ্ভাৱন, বিবজটাইলজচন, পৰ্যটন, 
েক্ষতা বিকাশ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰৰু্বি আৰু কো আৰু সংসৃ্কবতত সহলৰ্াবগতা উন্নত কৰাৰ 
ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। 
 

4. েলুয়া পক্ষই েগলত িহুপক্ষীয় আৰু আঞ্চবেক বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভাি বিবনময় কলৰ, ৰ্াৰ 
বভতৰত আবেে ৰাষ্ট্ৰ সংৰ্ত সহলৰ্াবগতা, ভাৰতৰ আগন্তুক বজ20 অধ্যক্ষতা আৰু ইউলক্ৰনৰ 
পবৰবিবত। েলুয়া পক্ষই েগলত ৰাষ্ট্ৰ সংৰ্ আৰু আন িহুপক্ষীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত বনয়মীয়া 
আলোচনা কবৰিলে সন্মত হয়। 
 

5. েলুয়া পক্ষই সাংসৃ্কবতক আৰু মানৱ সম্পকয  আগিঢ়ািলে সন্মত হয় আৰু অহা িেৰ বিপক্ষীয় 
কূটলনবতক সম্পকয  িাপনৰ 75 িেৰ স্মৰণ এক উপৰু্ি ধ্ৰলণ উেৰ্াপন কৰাৰ বসদ্ধান্ত েয়। 

  



 
6. েলুয়া পক্ষই উচ্চ-স্তৰৰ ভাি বিবনময় আৰু ৰু্টীয়া অথযলনবতক পবৰষে, কৰে আৰু পবৰলৱশৰ 

ওপৰত ৰু্টীয়া কমযৰত কগাটৰ বনয়মীয়া বিঠক আৰু বিত্তীয় আলোচনা অিযাহত ৰাবেিলে 
সন্মত হয় বিপক্ষীয় সম্পকয ৰ গবত ৰক্ষা কৰাৰ িালি। 
 

7. এই আলোচনা এক িনু্ধত্বৰ পবৰলৱশত অনুবিত হয়। েলুয়া পক্ষই আলোচনাৰ আগন্তুক চক্ৰ 
এক পাৰস্পবৰকভালৱ সুবিধ্াৰ তাবৰলে িানয, চুইজাৰলেণ্ডত অনুবিত কবৰিলে সন্মত হয়। 
 

নতুন বেল্লী 
আগষ্ট 02, 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 


