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ভাৰত-চিএআৰআইচিঅ’এম চিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠক 
চেপ্তেম্বৰ 24, 2022 
 

1. 4থ ভাৰত-চেএআৰআইচেঅ'এম চিপ্তেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠক 23 চেপ্তেম্বৰ 2022 তাচৰপ্তে ৰাষ্ট্ৰ সংঘ 
সাধাৰণ সভাৰ চেক্ষাপটত চিউ য়কক ত অিুচিত হয়। চিপ্তেশ চিষয়ক মন্ত্ৰী (ইএএম), ডঃ 
এছ জয়শংকৰ আৰু চিচিপ্তজৰ চিপ্তেশ চিষয়ক, চিপ্তেশ িাচণজয আৰু অচভিাসি মন্ত্ৰী মািিীয় 
ই'মি চকৌটক প্তিইপ্তয় সহ-অধযক্ষতা কপ্তৰ। 
 

2. এই বিঠকেি চেপ্তেম্বৰ 2019 েিত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধাৰণ সভাৰ চেক্ষাপটত চেএআৰআইচেঅ'এম 
চেশসমুহৰ চিতাসকিৰ বসপ্তত েধাি মন্ত্ৰী শ্ৰী িপ্তৰদ্ৰ ম চমােীৰ িচতহাচসক বিঠকৰ চপছত 
অিুচিত বহপ্তছ। বিঠকেিত অংশগ্ৰহণ কপ্তৰ িািকাপ্তডাছ, ড'চমচিকা, িাহামাচ্ , চগ্ৰপ্তিডা, গুয়ািা, 
জামাইকা, চেইণ্ট চকটচ্  আৰু চিচভে, চেইণ্ট চভিপ্তেণ্ট আৰু চগ্ৰপ্তিডাইিে, চিচিডাড আৰু 
ট'িাপ্ত া, েুচৰিামৰ মািিীয় চিপ্তেশ মন্ত্ৰীসকপ্তি। 
 

3. বিঠকেিত, েপু্তয়া পক্ষই ভাৰত আৰু চেএআৰআইচেঅ'এম-ৰ চেশসমূহৰ মাজৰ সহপ্ত াচ তাৰ 
চিৰ ে চতত আিন্দ েকাশ কপ্তৰ। চতওঁপ্তিাপ্তক ি প্তত 2019 েিত চেএআৰআইচেঅ'এম 
চিতাসকিৰ বসপ্তত েধাি মন্ত্ৰী িপ্তৰদ্ৰ ম চমােীৰ বিঠকত কৰা চঘাষণাৰ ৰূপায়ণ পুিৰীক্ষণ 
কপ্তৰ। 
 

4. েপু্তয়া পক্ষই মহামাৰীৰ চশষৰ অথকনিচতক পুিৰুদ্ধাৰৰ সন্দভক ত ৰাজনিচতক সংপ্ত া   ভীৰ 
কৰা, আৰু িাচণজয আৰু চিচিপ্তয়া  আৰু সহপ্ত াচ তা িৃচদ্ধ কৰাৰ ওপৰত আপ্তিােিা কপ্তৰ। 
েপু্তয়া পক্ষই ি প্তত চেএআৰআইচেঅ'এম চেশসমূহৰ েপ্তয়াজিৰ চভচিত বতয়াৰ কৰা আৰু 
চিপ্তশষ েচশক্ষণ পাঠযক্ৰম আৰু চিপ্তশষজ্ঞ চেৰণৰ চ াপ্ত চে উন্নয়ি অংশীোচৰত্ব আৰু ক্ষমতা 
চিমকাণৰ ওপৰত আপ্তিােিা কপ্তৰ। 
 

5. চেএআৰআইচেঅ'এম চিতাসকপ্তি ক'চভড19 মহামাৰীৰ সময়ত আৱশযকীয় ঔষধ আৰু 
েচতপ্তষধক চ া ািৰ চ াপ্ত চে ভাৰতৰ িকযভাৱ স্বীকাৰ কপ্তৰ আৰু ধিযিাে জ্ঞাপি কপ্তৰ। 
েপু্তয়া পক্ষই ি প্তত সহপ্ত াচ তাৰ সম্ভাৱয চক্ষত্ৰসমূহ আপ্তিােিা কপ্তৰ চ প্তি স্বািয আৰু 
ঔষধচিেযা, পৰম্পৰা ত ঔষধ, আইটি আৰু আইটিইএছ ক্ষমতা চিমকাণ, সংসৃ্কচত আৰু ক্ৰীডা। 
 

6. েপু্তয়া পক্ষই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অিযাহত সহপ্ত াচ তাত সন্তুচি েকাশ কপ্তৰ। চতওঁপ্তিাপ্তক োেয 
আৰু শচি সুৰক্ষা, জিিায়ু পচৰৱতক িৰ চিৰুপ্তদ্ধ  ুজঁ আৰু ি প্তত চিপ কয় পচৰোিি আৰু 
সহিশীিতাৰ েপ্তৰ চিশ্বজৰুা চিষয়সমূহত এপ্তকিপ্ত  কাম কচৰিনি সন্মত হয়। 
 

7. চতওঁপ্তিাপ্তক িৃহৎ আৰু োণিন্ত ভাৰতীয় েব্ৰজিকাৰী সম্প্ৰোপ্তয় চিাৱা ভূচমকা আৰু অৱোি 
উপ্তেে কপ্তৰ, চ  ভাৰত আৰু চকচৰচিয়াি অঞ্চিৰ মাজত িনু্ধত্বৰ এক িায়ী িাপ্তন্ধাি চহোপ্তপ 



কা ক কৰা অিযাহত ৰাচেপ্তছ। চতওঁপ্তিাপ্তক মািৱ সংপ্ত া  আৰু সাংসৃ্কচতক সংপ্ত া  শচিশািী 
কৰাৰ চেপ্তশ এপ্তকিপ্ত  কাম কচৰিনি চসদ্ধান্ত িয়। 
 

8. েতুথক ভাৰত-চেএআৰআইচেঅ'এম চিপ্তেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠকেপ্তি চিপক্ষীয় আৰু চিশ্বজৰুা েপু্তয়া 
েসঙ্গত চিজৰ সম্পকক   ভীৰ কৰাৰ েচত েপু্তয়া পক্ষৰ েচতশ্ৰুচতৰ ওপৰত আপ্তিাকপাত কৰা 
হয়। 

 
চিউ য়কক  
চিদেম্বৰ 23, 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. 

 


