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3য় জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ বিঠক আৰি-ভাৰত সহয াবিতা মঞ্চৰ 
জানুৱাৰী 12, 2021 
 
1. আৰব-ভাৰত সহয াগিতা মঞ্চৰ তৃতীয় জ্জেষ্ঠ গবষয়াৰ ববঠক 12 জানুৱাৰী 2021 তাগৰযে গভগিও 

কনফাযৰন্স জ্ াযি অনুগষ্ঠত কৰা হয়। ববঠকেনত সহ-সভাপগতত্ব কযৰ শ্ৰী সঞ্জয় ভট্টাচা ্ে, সগচব 
(গচ গপ গভ আৰু অ' আই এ) আৰু ৰাজদতূ মহম্মদ আবু আল-জ্েইযৰ, উপ গবযদশ মন্ত্ৰী আৰু 
আৰব ৰাষ্ট্ৰ জ্জাোঁটলল ইগজপ্তৰ স্থায়ী প্ৰগতগনগি, আৰব ৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰতৰ জ্জেষ্ঠ গবষয়াৰ অংশগ্ৰহণ 
বসযত, আৰু আৰব ৰাষ্ট্ৰ জ্জাোঁটৰ সািাৰণ সগচবৰ লিত। 
 

2. জ্জেষ্ঠ গবষয়াসকযল স্মৰণ কযৰ জ্সই ঐগতহাগসক আৰু সভেতাৰ বাযধান গ  আৰব গবশ্ব আৰু ভাৰতৰ 
মাজত গবদেমান আৰু উযেে কযৰ দযুয়া পক্ষক বাগধ ৰো বাগণগজেক আৰু সাংসৃ্কগতক বাযধানৰ 
কথা। জ্তওোঁযলাযক প্ৰশংসা কযৰ  শগিশালী জ্ভোঁ টীই, বৃহৎ সম্ভাৱনা আৰু বহল-পগৰসৰৰ সুগবিাৰ 
আৰব-ভাৰত সহয াগিতাৰ, আৰু জ্সই ভূগমকাৰ গ  এই মঞ্চই পালন কগৰব পাগৰব আৰব-ভাৰত 
সম্পক্ক প্ৰশস্ত গদিন্তলল বল জ্ াৱাত। 
 

3. জ্জেষ্ঠ গবষয়াসকযল পাৰস্পগৰক গচন্তাৰ গবষয়সমূহ আযলাচনা কযৰ আঞ্চগলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দযুয়া 
স্তৰত, দযুয়া পক্ষৰ মাজৰ সহয াগিতা আৰু সমন্বয় পদ্ধগত শগিশালী কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব 
আযৰাপ কগৰ, এযন এক িৰযণ গ  পাৰস্পগৰক ৰুগচ পূৰণ কযৰ আৰু আঞ্চগলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শাগন্ত 
আৰু সুৰক্ষা ৰক্ষা কযৰ। এই সন্দভ্ত, জ্তওোঁযলাযক পুনৰাবৃগি কযৰ আঞ্চগলক সমসো আৰু মিেপ্ৰাচেৰ 
সংকটৰ বাযব ৰাজলনগতক সগমিানৰ প্ৰযয়াজনৰ গবষযয়, সংিগতপূণ্ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ববিতা সগমিান আৰু 
সংিগতপূণ্ চুগি আৰু প্ৰসংি অনু ায়ী, গবযশষলক জ্পযলগিগনয়ান সমসো, গচগৰয়াৰ, গলগবয়া আৰু 
জ্য়যমনৰ সংকট, আৰু উযেে কযৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ গবযৰাযদ্ধ  ুোঁজ আৰু চলাচল আৰু সামুগিক সুৰক্ষাত 
স্বািীনতা গনগিত কৰাত সহয াগিতাৰ প্ৰযয়াজনৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ নীগত অৱলম্বন কগৰ। 
 

4. জ্তওোঁযলাযক উযেে কযৰ জ্  জ্কাগভি-19 মহামাৰীৰ বাযব গবশ্বই সন্মুেীন জ্হাৱা অসািাৰণ পগৰগস্থগত 
আৰু অপ্ৰতোগশত প্ৰতোহ্বানৰ বাযব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চগলক সহয াগিতা শগিশালীৰ কৰাৰ প্ৰযয়াজন 
এই মহামাৰীৰ পগৰণগতৰ বসযত  ুোঁগজবলল, সংঘাত আৰু সংকটৰ জ্ক্ষত্ৰযক িগৰ। এই সন্দভ্ত, 
জ্তওোঁযলাযক ভাৰত আৰু আৰব ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত চলন্ত সহয াগিতা আযলাচনা কযৰ গনদান-গবজ্ঞান আৰু 
গচগকৎসাৰ জ্ক্ষত্ৰত, আৰু মত গবগনময় কযৰ গনজ গনজ ৰাষ্ট্ৰীয় পন্থাৰ ওপৰত জ্কাগভি-অন্তৰ 
অথ্লনগতক পুনযৰাদ্ধাৰৰ গবষযয়। 
 

5. আৰব পক্ষই ভাৰত িণৰাজেক অগভনন্দন জ্ঞাপন কযৰ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা পগৰষদত এক অস্থায়ী 
সদসে গহচাযপ গনব্াগচত জ্হাৱাত এক দবুছৰীয়া কালৰ (2021-2022) বাযব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত 



ভাৰযত গনজৰ গুৰুত্বপূণ ্ভূগমকা অবোহত ৰোৰ আশা কগৰ, গবযশষলক পাৰস্পগৰক গচন্তাৰ আঞ্চগলক 
গবষয়সমূহৰ সম্বধত। 
 

6. জ্জেষ্ঠ গবষয়াসকযল আৰব-ভাৰত সহয াগিতা মঞ্চৰ আন্তঃিাোঁথগনত সহয াগিতা উন্নত কৰাৰ উপায় 
আৰু িৰযণা আযলাচনা কযৰ, গনম্নগলগেত জ্ক্ষত্ৰত: 

a. অথ্নীগত, বাগণজে আৰু গবগনযয়াি, 
b. শগি আৰু পগৰযৱশ, 
c. কৃগষ আৰু োদে সুৰক্ষা, 
d. প ্টন আৰু সংসৃ্কগত, 
e. মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, 
f. গশক্ষা আৰু স্বাস্থে  ত্ন, 
g. গবজ্ঞান আৰু প্ৰ ুগি, আৰু 
h. সংবাদ মািেম। 

 
7. জ্তওোঁযলাযক সন্মত হয় মঞ্চৰ  ুটীয়া কা ্সমূহৰ আিতীয়া সূচী কৰাৰ বাযব,  াৰ গভতৰত থাযক 3য় 

অগিযৱশন আৰব-ভাৰত সাংসৃ্কগতক উৎসৱৰ, শগি জ্ক্ষত্ৰৰ আৰব-ভাৰত আযলাচনাচক্ৰ, 1ম আৰব-
ভাৰত গবশ্বগবদোলয় সভাপগত সগন্মলন, 2য় আযলাচনাচক্ৰ সংবাদ মািেম জ্ক্ষত্ৰত আৰব-ভাৰত 
সহয াগিতাৰ, আৰু 6তম অগিযৱশন আৰব-ভাৰত আংশীদাৰীত্ব সগন্মলন। 
 

8. জ্তওোঁযলাযক বাট চাইযছ আৰব-ভাৰত সহয াগিতা মঞ্চৰ 2য় মন্ত্ৰী বিঠক আযয়াযন কবৰিলৈ, 
ভাৰতত, দযুয়া পক্ষৰ িাযি এক পাৰস্পবৰক সুবিধাৰ তাবৰযে। 

 
 
নতুন বদল্লী 
যানুৱাৰী 12, 2021 
 

 

 

 

 

 

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. 


