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02 আগাস্ট2022 বিউ বদবিন্ডতভারত ও সুইজারল্যান্ডের মন্ডযয একাদশতম বিন্ডদশ দফতর 
শল্াপরামশশ(এফওবস) অিুবিত হন্ডেন্ডে। এই শল্াপরামন্ডশশ যুগ্মভান্ডি সভাপবতত্ব কন্ডরি বিন্ডদশ 
মন্ত্রন্ডকর সবিি (পবিম) শ্রী সঞ্জে ভামশা এিং সুইজারল্যান্ডের ফফডান্ডরল্ বডপার্শ ন্ডমন্ডে অফ ফন্ডরি 
অযান্ডফোসশ (এফবডএফএ)- এর সবিি মািিীো বল্বভো বল্উ।   

 

2. শল্াপরামশশ িল্াকাল্ীি দইু পক্ষই বিসৃ্ততভান্ডি বিপাবক্ষক সম্পকশ  বিষন্ডে পযশান্ডল্ািিা কন্ডরন্ডে। 
তারা দীর্শকাল্ দইু ফদন্ডশর মন্ডযয থাকা গবতশীল্ অংশীদাবরন্ডত্বর কথা উন্ডিখ কন্ডরন্ডেি এিং 
ভবিষযন্ডতর বদন্ডক িজর ফরন্ডখ তা এবগন্ডে বিন্ডে যাওোর িযাপান্ডর সহমত হন্ডেন্ডেি। দইু ফদন্ডশর 
মন্ডযয িাৎসবরক িাবিজয 30বিবল্েি আন্ডমবরকাি ডল্ার োবপন্ডে যাওোর িযাপান্ডর দপুক্ষই তার 
প্রশংসা কন্ডরন্ডে এিং এই িাবিন্ডজয আরও বিবিত্র আিার বিষন্ডে সহমত হন্ডেন্ডে। 330টির ফিশী 
সুইজারল্যান্ডের ফকাম্পাবি ভারন্ডতর বিবভন্ন ফসক্টন্ডর রন্ডেন্ডে  ফযমি ইবঞ্জোবরং, পবরন্ডষিা, ফপ্রবসশি 
ইন্সটু্রন্ডমে, রসােবিক ও ফারমাবসউটিকযাল্ ইতযাবদ। ফতমবি সুইজারল্যান্ডের বিবভন্ন ফসক্টন্ডর 
ভারতীে ফকাম্পাবি উপবিত রন্ডেন্ডে ফযমি আইটি, ফামশাবসউটিকযাল্স, ফমবশিাবর ইতযাবদ।  

 

3.দপুক্ষই ভারত-সুইজারল্যান্ডের মন্ডযয হওো বিপাবক্ষক বিবিন্ডোগ িুবি এিং  ভারত-ইএফটিএ 
িাবিজয ও অথশনিবতক অংশীদাবরত্ব িুবি (টিইবপএ)–র অগ্রগবতর খবতোি বিন্ডেন্ডে এিং তা 
শীঘ্রই ফশষ করার বিষন্ডে সহমত হন্ডেন্ডে। উদ্ভািি, বডবজর্াল্করি, পযশর্ি, দক্ষতার উন্নেি, 
বিজ্ঞাি ও প্রযুবি এিং বশল্প ও সংসৃ্কবত বিষন্ডে বিপাবক্ষক সহন্ডযাবগতা আরও ফজারদার করার 
িযাপান্ডরও আন্ডল্ািিা হন্ডেন্ডে।   

 

4.দইু পক্ষ বিবভন্ন িহুপাবক্ষক ও আঞ্চবল্ক বিষে এিং ইউএি –এ সহন্ডযাবগতা সহ ভারন্ডতর 
আসন্ন বজ20 সভাপবতত্ব এিং ইউন্ডেন্ডির িতশ মাি পবরবিবত বিন্ডে মত বিবিমে কন্ডরন্ডে। উভে 
পক্ষই ইউএি এিং অিযািয িহুপাবক্ষক বিষে বিন্ডে বিেবমত শল্াপরামশশ করার িযাপান্ডর একমত 
হন্ডেন্ডে।  

 

. 
5.উভে পক্ষ সাংসৃ্কবতক সম্পকশ  এিং জিগন্ডির সান্ডথ জিগন্ডির সম্পকশ  আরও দঢ়ৃ করন্ডত এিং 
কূর্নিবতক সম্পকশ  িাপন্ডির 75 িষশপূবতশ  উপল্ন্ডক্ষ আগামী িেন্ডর এক উৎসন্ডির মাযযন্ডম তা 
উদযাপি করন্ডত সহমত হন্ডেন্ডেি।   



 

6. বিপাবক্ষক সম্পন্ডকশ র গবতন্ডিগ িজাে রাখন্ডত দ ুপক্ষই  উচ্চ পযশান্ডের বিবিমে িাবল্ন্ডে ফযন্ডত 
এিং প্রাবতিাবিক কমশপ্রবেো ফযমি ফযৌথ অথশনিবতক কবমশি এিং ফরল্ওন্ডে ও পবরন্ডিশ বিন্ডে 
ফযৌথ কবমশি–এ বিেবমতভান্ডি বিঠক করন্ডত এিং ফাইিযান্স বিন্ডে সংল্াপ বিেবমত ভান্ডি িাবল্ন্ডে 
ফযন্ডত সহমত হন্ডেন্ডে। 
 

 

7. িনু্ধত্বপূিশ পবরন্ডিন্ডশ আন্ডল্ািিা সম্পন্ন হন্ডেন্ডে। পরিতী দফার শল্াপরামশশ দপুন্ডক্ষর পন্ডক্ষ 
সুবিযাজিক ফকাি সমন্ডে সুইজারল্যান্ডের িান্ডিশ আন্ডোজি করার িযাপান্ডর উভে পক্ষ একমত 
হন্ডেন্ডে। 
 

 
নিউ নিনি  
অগাস্ট 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. 

 
 


