
ভাৰত-টিউনিনিয়া নিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ তৃতীয় 
পৰামশশমলুক বিঠক 

বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ সবিি (পূৱ) শ্ৰী অবিল ওয়াধা তৃতীয় বিদেশ 
মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰামশশমুলক বিঠকৰ লক্ষ্যদৰ টিউবিবিয়া ভ্ৰমণ কদৰ ।১২ িছৰৰ 
িযৱধািত ৩০ এবিল ২০১৫ তাবৰদে এই বিঠক অিবুিত হয় ।এই ভ্ৰমণ 
কালত ততওঁ টিউবিবিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ তিদেটাবৰ অৱ তেট 
বম:তমাহাম্মে এবিি তশলাইফাৰৰ বসদত সকদলা ধৰিৰ বিষয় আদলািিা কদৰ 
। বিপাক্ষ্ীক আৰু িহুদেশীয় মঞ্চৰ বিষয়সমহু সম্বদে আদলািিা অিবুিত হয় 
।ইয়াৰ উপবৰও বিবিন্ন স্বাৰ্শ সম্ববেত আঞ্চবলক আৰু আৰ্ন্শিাবতক বিষদয়ও 
আদলািিা বহদছ ।কূটনিবতক আৰ ুিৰকাৰী পািদপাটশ ধাৰী সকলৰ কাৰদি 
বিছা ৰবহত কৰা সম্ববেয় এক িুবিত উিয়পক্ষ্ই স্বাক্ষ্ৰ কদৰ । 

সবিি(পূৱ) টিউবিবিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰী সন্মািীয় বম:তাইয়ুি 
িাকুদশৰ বসদত সাক্ষ্াত কদৰ ।দতওঁ টিউবিবিয়াৰ মন্ত্ৰীক ২০১৫ িষশৰ 
অদিািৰ মাহত বেল্লীত অিবুিত িাৰত-আবিকা বশেৰ সবন্মলি সম্পদকশ  
আদলািিা কৰাৰ লগদত িাৰতৰ িধািমন্ত্ৰীদয় অবত শীদেই টিউবিবিয়াৰ 
মহামািয ৰাষ্ট্ৰপবত গৰাকীনল আমন্ত্ৰণ তিৰণ কৰাৰ সম্পদকশ  বিঠকত অৱগত 
কৰাই ।বিবিন্ন তক্ষ্্ৰৰৰ ুুটিয়া কা শুযকৰী তগািীৰ বিঠক আৰ ুুুটিয়া 
আদয়াগৰ পৰৱতী  বিঠক বিৰ্দ্শ াৰণ কৰা সকদলা বিপাক্ষ্ীক সহদুাবগতাৰ 
বিষয়সমহু সন্দিশ ত বিঠকত আদলািিা কৰা হয় । 

শ্ৰী ওয়াধা িাবণিয আৰ ুহস্তবশল্প মন্ত্ৰী সন্মািীয় বম:বৰধা লাহদয়ল,িধািমন্ত্ৰী 
আবৰ্শক উপদেো সন্মািীয় বৰধা তমািিাহ,তৰ্য আৰু তুাদগাদুাগ িুুবি মন্ত্ৰী 
সন্মািীয় বম: তিামাি তফহবৰ আৰু বিবিদয়াগ আৰু আৰ্ন্শিাবতক বিিাগৰ 
তিদেদটৰী অৱ তেট সন্মািীয় বমদিি আমলু আিিুৰ বসদত বিঠকত বমবলত 



হয় ।ফিদফট সংোৰ্ন্ীয় বিপাক্ষ্ীক ুুটিয়া উদেযাগৰ TIFERT-ৰ বিষদয়ও 
বিঠকত আদলািিা হয় ।আবৰ্শক সহদুাবগতাৰ িতুি তক্ষ্্ৰৰসমহুৰ সম্ভাৱিা 
সম্বদে বিঠকত অিুসোি কৰা হয় আৰ ুতকতদিাৰ বিদশষ তক্ষ্্ৰৰত 
উিয়পক্ষ্ই িাবণিযৰ িিুৰ সম্ভাৱিা ৰ্কা সম্বদে বিবিত কৰা হয় 
।টিউিবুিয়াৰ ফামশাটিউদকল পণযৰ বিয়ন্ত্ৰক সংস্থা –বিবপএমৰ একবিবকউটিি 
িীফ্ বমদিি ইদিস িাবেৰ বসদতও সাক্ষ্াত কদৰ ।িতুি ফামশাটিউদকল পণযৰ 
পঞ্জীিুি কৰাৰ পৰ্দ্বত সৰলীকৰণ কৰাৰ িাদি আদলাটিা কৰা হয় । 

তিন্টাৰ ফৰ ইছলাম োবি আৰ ুতিদমাদেবিৰ িাৰা আদয়াবিত এক 
আদলািিা িেত সবিি(পূৱ) ওয়াধা বশক্ষ্াবিে আৰু ৰািনিবতক বিদশষজ্ঞ 
সকলৰ বসদত বমবলত হয় আৰু টিউবিবিয়াৰ িযৱসাবয়ক সিা 
কদিকট(CONECT) আদয়াবিত সিাই টিউবিবিয়া উদেযাগপবত সকলৰ বসদত 
বমবলত হয় । 

টিউবিবিয়াৰ তিৰিায়(Djerbe)সামবয়কিাদৱ স্থািাৰ্ন্বৰত টিৰদপাবলৰ িাৰতীয় 
েতূািাসৰ কমশকতশ া সকলৰ সবিি(পূৱ)ৰ বসদত বমবলত হয় আৰু পবৰবস্থবত 
সম্পদকশ  অৱগত কদৰ । 

টিউবিি 

১ তম ২০১৫      


