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যুটীয়া সংবাদ বববৃবি – ভাৰি-বাংলাদদশ যুটীয়া পৰামশশ দািা
পবৰষদৰ 7িম সবিলন
জুন 19, 2022
1. ভাৰত-বাাংলাদেশ যুটীয়া পৰামশশোতা পৰৰষেৰ (জজৰিৰি) সপ্তম িক্ৰ জুন 19, 2022
তাৰৰদে নতু ন ৰেল্লীত অনুৰিত হয়। এই জজৰিৰি-ৰ সহ-অধ্যক্ষতা কদৰ ভাৰতৰ ৰবদেশ
ৰবষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শাংকৰ আৰু বাাংলাদেশৰ ৰবদেশ ৰবষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এ জক আব্দুল
জমাদমন এম ৰপ-জয়।
2. েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় েুদয়া পক্ষৰ মাজত থকা উম স্মৰণ কদৰ, ৰয 1971 িনৰ বাাংলাদেশৰ
স্বাধ্ীনতা যুদ্ধৰ উমমহতীয়া বৰলোনৰ পৰা জন্মা, ৰয ঘৰনি ঐৰতহাৰসক আৰু বন্ধুত্বৰ সম্পকশ
গঠন কৰৰদছ ৰয এক জকৌশলগত অাংশীোৰৰত্বৰ পৰম্পৰাগত ধ্াৰণা অৰতক্ৰম কদৰ।
3. বঙ্গবন্ধু জেে মুৰজবুৰ ৰহমানৰ জন্ম শতবাৰষশকী, বাাংলাদেশৰ স্বাধ্ীনতাৰ পঞ্চাশতম বাৰষশকী
আৰু ভাৰত-বাাংলাদেশ কূটমনৰতক সম্পকশ ৰ জসাণালী জয়ন্তী – এই ৰতৰনটা যুগান্তকাৰী উপলক্ষ
যুটীয়ামক উেযাপনৰ বাদব 2021 িনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপৰত আৰু প্ৰধ্ান মন্ত্ৰী েুদয়াদৰ অভূ তপূবশ
বাাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ সসদত ৰিপক্ষীয় সম্পকশ

অৰধ্ক শৰিশালী সহ উঠাৰ স্বাগতম জনায়

মন্ত্ৰীদকইজদন।
4. ৰিপক্ষীয় আৰু আঞ্চৰলক সহদযাৰগতাৰ এক আেশশ, মন্ত্ৰীদকইজদন প্ৰশাংসা কদৰ জয েুদয়ােন
জেশৰ মাজৰ ৰবোস আৰু পাৰস্পৰৰক সন্মান জযাৱা েশকত জকৱল অৰধ্ক শৰিশালী সহদছ।
ইয়াৰ এক জশহতীয়া প্ৰমাণ আৰছল জম’ 2022 িনত কান িলৰিত্ৰ মদহাৎসৱত বঙ্গবন্ধু জেে
মুৰজবুৰ ৰহ্মানৰ ওপৰত যুটীয়ামক প্ৰদযাজনা কৰা বায়'ৰপক ‘মুৰজব – জমৰকাং অফ এ
জনিন’ৰ জেইলাৰ মুকৰল।
5. এয়া উদল্লে কৰৰ জয ক’ৰভড-19 মহামাৰীৰ আৰম্ভৰণৰ ৰপছত এইেন প্ৰথম মুোমুৰে জজৰিৰি
সবঠক আৰছল, পূৱৰ
শ সাংস্কৰণ 2020 িনত ভাৰিু যদৱলভাদৱ অনুৰিত জহাৱাৰ সসদত, েুদয়াজন
মন্ত্ৰীদয় জেশ েুদয়ােদন ক’ৰভড-19ৰ ৰবৰুদদ্ধ যুটীয়ামক যুজ
ুঁ াৰ বাদব কৰা প্ৰদিষ্টাৰ প্ৰশাংসা
কদৰ। মন্ত্ৰীদকইজদন ৰবস্তৃ তভাদৱ অবযাহত সহদযাৰগতাৰ সকদলা জক্ষত্ৰ ৰনৰীক্ষণ কদৰ, যাৰ
ৰভতৰত আৰছল ৰডদিম্বৰ 2021 িনত ৰাষ্ট্ৰপৰত ৰাম নাথ জকাৰবন্দ আৰু মািশ 2021 িনত
প্ৰধ্ান মন্ত্ৰী নদৰন্দ্ৰ জমােীৰ ভ্ৰমণ, ৰডদিম্বৰ 2020 িনত েুদয়ােন জেশৰ প্ৰধ্ান মন্ত্ৰীৰ
ভাৰিু যদৱল সৰন্মলন, আৰু জিদপ্তম্বৰ 2020 িনত অনুৰিত জজৰিৰি-ৰ জশষ সবঠকত জলাৱা
ৰসদ্ধান্তসমূহৰ ৰূপায়ণ।

6. মন্ত্ৰীদকইজদন সন্তুৰষ্ট প্ৰকাশ কদৰ জয ক'ৰভড-19 মহামাৰীদয় উত্থাপন কৰা প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ
স্বদেও, েুদয়ােন জেদশ আগতমক অৰধ্ক ঘৰনিভাদৱ কাম কৰৰদছ প্ৰৰতদটা েণ্ডত, সুৰক্ষা আৰু
সীমা পৰৰিালনৰ পৰা পাৰস্পৰৰকভাদৱ সুৰবধ্াৰ বাৰণজয আৰু ৰবৰনদয়াগ প্ৰবাহমলদক, আৰু
লগদত উন্নত ৰিপক্ষীয় আৰু উপ-আঞ্চৰলক বহুআৰহশ

সাংদযাগ, বৃহেৰ ৰবেুযৎ আৰু শৰি

সহদযাৰগতা, উন্নয়ন সাহাযয আৰু ক্ষমতা ৰনমশাণ ৰবৰনময়, সাাংস্কৃৰতক আৰু অৰধ্ক ঘৰনি
মানৱ সম্পকশ ত। েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় এদকলদগ ঘৰনিভাদৱ কাম কৰৰবমল সন্মত হয় সাধ্াৰণ নেী
আৰু জল সম্পে পৰৰিালন, তথয প্ৰযুৰি আৰু িাইবাৰ সুৰক্ষা, পুনৰবযৱহাৰকাৰী শৰি, কৃ ৰষ
আৰু োেয সুৰক্ষা, বহনশীল বাৰণজয, জলবায়ু পৰৰৱতশ ন আৰু ৰবপযশয় পৰৰিালনৰ জক্ষত্ৰসমূহত
সহদযাৰগতা অৰধ্ক গভীৰ আৰু শৰিশালী কৰাৰ বাদব।
7. েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় প্ৰশাংসা কদৰ জয উচ্চ স্তৰৰ ভ্ৰমণৰ লগদত, তীব্ৰ সাংদযাগ ঘটিদছ ৰবৰভন্ন
ৰিপক্ষীয় পদ্ধৰতৰ জযাদগৰে আৰু জতওুঁদলাদক সন্মত হয় অাংশীোৰৰত্ব-ৰনমশাণ প্ৰদিষ্টা অৰধ্ক
উন্নত কৰৰবমল নতু ন উৎসাহ আৰু ৰনয়মীয়াতাৰ সসদত। এই সন্দভশ ত, েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় ৰনজৰ
ৰবষয়াসকলক কাযশ ৰেদয় সহদযাৰগতাৰ গৰত বৃৰদ্ধ কৰৰবমল, ৰবষয়সমূহ সদম্বাধ্ন আৰু েুদয়ােন
জেশৰ জনগণৰ পাৰস্পৰৰক
সুৰবধ্াৰ বাদব েীঘশস্থায়ী সমাধ্ান সন্ধানৰ ওপৰত অৰধ্ক মদনাদযাগৰ সসদত।
8. েুদয়া পক্ষই বতশ মান বাাংলাদেদশ আশ্ৰয় ৰেয়া বলপূবশকভাদৱ জবেেল কৰা জলাকসকলৰ ৰাৰেন
ৰাজযৰ পৰা মযানমাৰমল সুৰৰক্ষত, দ্ৰুত আৰু বহনশীল প্ৰতযাগমনৰ গুৰুত্ব পুনৰ উদল্লে কদৰ।
9. েুদয়ােন জেশৰ মাজৰ উেম ৰিপক্ষীয় সম্পকশ স্বীকাৰ কৰৰ, েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় অৰধ্ক ঘৰনি
সহদযাৰগতাৰ গুৰুত্ব পুনৰ উদল্লে কদৰ জনতাসকলৰ ৰসদ্ধান্তসমূহ জবগাই ৰূপায়াণ কৰৰবমল আৰু
ৰিপক্ষীয় সহদযাৰগতাৰ সকদলা েণ্ডত পাৰস্পৰৰক সাংদযাগ অৰধ্ক গভীৰ আৰু শৰিশালী
কৰৰবমল।
10. ৰনজৰ নতু ন ৰেল্লী ভ্ৰমণত, ৰবদেশ মন্ত্ৰী জমাদমদন উপ ৰাষ্ট্ৰপৰত এম জভাংকায়াহ নাইডু আৰু
ভাৰত িৰকাৰৰ আন ৰবৰশষ্ট বযৰিসকলক সাক্ষাৎ কৰৰব।
11. এই ৰসদ্ধান্ত জলাৱা হয় জয ভাৰত-বাাংলাদেশ জজৰিৰি-ৰ 8তম িক্ৰ 2023 িনত বাাংলাদেশত
অনুৰিত কৰা হ’ব।
নিু ন বদল্লী
জুন 19, 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.

