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13তম ভাৰত-জাপান বিদেশ মন্ত্ৰীৰ পবৰকল্পনা িাততালাপ
অক্টোবৰ 07, 2020

ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকক্ৰ 7 অক্টোবৰ 2020 তোবৰক্ে টবকঅ’ত বিজৰ জোপোবি
প্ৰবতৰুপ, মহোমোিয বমঃ মমোক্টবি ট’বছবমটক্ছযোৰ সৈক্ত 13তম ভোৰত-জোপোি ববক্েশ মন্ত্ৰীৰ পবৰকল্পিো
বোতত োলোপঅিুবিত কক্ৰ।
2. পোৰস্পবৰক ববশ্বোৈ আৰু একমত িীবতৰ কথো পুিৰ উক্েে কবৰ, মতওঁক্লোক্ক ভোৰত-জোপোি
ববক্শষ পবৰকল্পিো আৰু ববশ্ববযোবপ আংশীেোৰীক্য় কৰো উন্নবত পৰ্তোক্লোচিো কক্ৰ আৰু বববভন্ন মেত্ৰৰ
একববন্দুত্ব আক্লোচিো কক্ৰ, মৰ্ক্ি ৈমুদ্ৰ ৈুৰেো, বোবিজয আৰু বববিক্য়োি, উৎপোেি, েেতো উন্নয়ি,
ৈংক্ৰ্োি আৰু আন্তঃিোঠঁবি, স্বোস্থ্য আৰু ৈুস্থ্তো, ইক্ডো-মপবচবিক ৈমুদ্ৰ পেক্েপ (আই বপ অ’ আই)
আৰু ৰোষ্ট্ৰ ৈংঘৰ ৈংক্শোধি।
3. বডবজক্টল প্ৰৰ্ুবিক্য় মলোৱো বোবধতত ভূ বমকোৰ কথো স্বীকোৰ কবৰ েুইজি মন্ত্ৰীক্য় এক বস্থ্ৰ আৰু
শবিশোলী বডবজক্টল আৰু চোইবোৰ বযৱস্থ্োৰ প্ৰক্য়োজি উক্েে কক্ৰ আৰু এই ৈন্দভত ত, চোইবোৰ ৈুৰেো
চু বিৰ মূলপোঠৰ চূ ড়োন্তকৰিৰ আেৰবি জিোয়। এই চু বিক্য় ৈহক্ৰ্োিীতো বৃবি কক্ৰ েমতো বিমতোি,
িক্ৱষিো আৰু ববকোশ, ৈুৰেো আৰু শবি গুৰুত্বপূিত তথয আন্তঃিোঠঁবি, 5বজ, ইণ্টোৰক্িট এি বথংচ
(আই অ’ টি), আটিতবিবচক্য়ল ইক্ণ্টবলক্জন্স (এ আই) আৰু আি মেত্ৰত।
4. মন্ত্ৰী েুজক্ি পোৰস্পবৰক বচন্তোৰ আঞ্চবলক আৰু ববশ্ববযোবপ ববষয়ৰ ওপৰত মত বববিময় কক্ৰ আৰু
স্বীকোৰ কক্ৰ মৰ্ েুইেি মেশৰ মোজত এক শবিশোলী আৰু েীঘতস্থ্োয়ী আংশীেোৰীক্য় মকোবভড-19
মহোমোৰীক্য় ৈৃবি কৰো ৈমৈযোক্বোৰ ৈমোধো কৰোত এক গুৰুত্বপূিত ভূ বমকো গ্ৰহি কবৰব। মতওঁক্লোক্ক
উক্েে কক্ৰ মৰ্ এক ববিোমূলীয়ো, মুকবল আৰু অন্তভুত ি ইক্ডো-মপবচবিক অঞ্চলৰ বভবি এক বভন্ন আৰু
শবিশোলী মৰ্োিোি চক্ৰৰ ওপৰত হ’ব লোবিব; আৰু এই ৈন্দভত ত, ভোৰত, জোপোি, অক্েবলয়ো আৰু
আি মক্ি বমলো মেশৰ মোজৰ মৰ্োিোি চক্ৰ শবিশোলী পেক্েপৰ আেৰবি জিোয়।

5. েুইজি মন্ত্ৰীী্ একময় হয় মৰ্ ভোৰত-মপবচবিক্ অঞ্চক্ল মশহতীয়ো ৈময়ত অবধক প্ৰোধোিয অজতি
কবৰক্ছ আৰু অঞ্চলক্টোৰ উন্নয়িৰ বোক্ব ভোৰত আৰু জোপোক্ি এক্কলক্ি কোম কৰোৰ প্ৰক্য়োজি উক্েে
কক্ৰ। ইক্ডো-মপবচবিকৰ মেত্ৰত বিজ বিজ েশতিৰ মোজৰ ৈোেৃশয উক্েে কবৰ, বৰ্ আইিৰ বিয়ম
আৰু
ৈোবতক্ভৌমত্ব আৰু আঞ্চবলক অেডতোৰ বভবিত, জোপোবি পেই মোবন্ত হয় ভোৰত-মপবচবিক ৈমুদ্ৰ
পেক্েপৰ (আই বপ অ’ আই) ৈংক্ৰ্োি স্তম্ভৰ প্ৰমুে েুট
ঁ ো হ’বলল আৰু ৰ্ুটীয়োলক ইক্ডো-মপবচবিকৰ

মেত্ৰত েুক্য়োেি মেশৰ লেয আিবঢ়োই বিবলল।
6. মন্ত্ৰী েুজক্ি ইজক্ি বৈজিক শুক্ভচ্ছো জ্ঞোপি কক্ৰ আৰু আিন্তুক বোবষতক বিপেীয় ৈবিলি ভোৰত
অিুবিত কৰোৰ বোক্ব বোট মচোৱোৰ কথো কয় েুইজি প্ৰধোি মন্ত্ৰীৰ এক পোস্পবৰক ৈুববধোৰ ৈময়ত।
টবকঅ’
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