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ভারত-ফিফিপাইন ফিপাফিক সহয াফিতার চতুর্ থ য ৌর্ আয াি বৈঠক। 
নযভম্বর 06, 2020 

 

1. নযভম্বর 06, 2020 তাফরযে ভারত প্রজাতযের ফৈযেশমেী ড. এস. জ শংকর (ইএএম) 

এৈং ফিফিপাইন প্রজাতযের ফৈযেশ ফৈষ ক মেযকর  ুগ্ম সফচৈ শ্রী টিয যডাযরা 

িকফসন-এর  ুগ্ম সভাপফতযে ভারত-ফিফিপাইন ফিপাফিক সহয াফিতার য ৌর্ 

আয াযির চতুর্ থ বৈঠক অনুটিত হয যে। 

 

2. উভ  পি পারষ্পফরক গুরুেপূর্ থ ফৈস্তাফরত  ফৈষয র উপযর ৈযাপক আযিাচনা 

কযরযেন। তারা ভারত-ফিফিপাইন ফিপাফিক সম্পযকথর সাম্প্রফতক উন্নফতর প থাযিাচনা 

কযরযেন এৈং উভয র মযযয সুেরূপ্রসারী সম্পযকথর ভফৈষযৎ িফতপর্ ফনয  আযিাচনা 

কযরযেন। সভাপফতি  ৈফিত প্রফতৈন্ধকতার ফৈরুযে , ফৈযশষত ফনফেথষ্ট কযর যকাফভড – 

19 –এর যমাকাফৈিা  সহয াফিতাযক মজৈুত করার জনয তাযের অঙ্গীকারযক পুনরা  

ফনশ্চিত কযরযেন।   

 

3. সভাপফতি  েুই যেযশর মযযয প্রফতরিা যিযে সম্পকথ এৈং সামুফিক সহয াফিতাযক, 

ফৈযশষত সামফরক প্রফশির্ এৈং ফশিা, েিতা অজথন, ফন ফমত শুযভচ্ছা সির এৈং 

সামফরক সরঞ্জাম সংগ্রহযক আরও শশ্চিশািী করার জনয  সহমত ৈযি কযরযেন। 

সম্পফকথত সংস্থাগুফির মযযয তর্য ফৈফনম  এৈং প্রয াজনী  ফৈযশষ প্রফশিযর্র 

সহয াফিতার িারা সোসৈাযের যমাকাফৈিার যিযে সহয াফিতাযক ৈশৃ্চে করার জনয 

তারা সহমত হয যেন। 

 

4. উভ  যেযশর প্রার্ৈন্ত অর্ থননফতক প্রতযাশার আযিাযক, ৈাফর্জয এৈং ফৈফনয াযির 

সংয ািযক প্রসাফরত করার জনয সভাপফতি  সহমত হয যেন। কৃফষ, স্বাস্থয ও ওষুয 

প্রস্তুত, প থিন, শশ্চি, আইফসটি এৈং ফৈজ্ঞান ও প্র ুশ্চি যিযে সহয াফিতাযক শশ্চিশািী 

করার িযেয কাজ করার জনয উভ পি সহমত হয যেন।  

 

5. ফিফিপাইন িারা ভারতী  োেোেীযের  ফশিাযিযে সুয াি প্রোন করাযক ফৈযেশমেী 

প্রশংসা কযরযেন। ফতফনও ফিফিপাইনী যের ভারযতর উন্ন ন এৈং েিতা অজথযনর 

সহয াফিতা প্রোন করাযক পুনরা  ফনশ্চিত কযরযেন। ITEC এৈং e-ITEC উযেযাি 

উপিব্ধ করযত এৈং আই আই টি-যত আফস ান োেযের জনয ইফিযগ্রযিড ফপ এইচ ফড 

যিযিাফশযপর সিৈযৈহার করার জনয ফৈযেশমেী ফিফিপাইযনর োেোেীযের, 

ফৈিানযের এৈং ফশিাফৈেযের আমের্ জাফনয যেন।  

 

 



 

6. ভারত এৈং ফিফিপাইযনর মযযয আরও প্রসাফরত এৈং পারষ্পফরক উপয ািী সম্পযকথর 

জনয উভ  যেযশর যনতৃৈযৃের েৃটষ্টভফঙ্গর পর্ অনুসরর্ কযর, উভ  সভাপফত , 

পুনন থৈীকরর্ শশ্চি, মহাকাশ, সাইৈার সুরিা এৈং পরম্পরািত ওষুযযর মত উেিত 

যিেগুফিযত ফনফৈড় সহয াফিতাযক অযেষর্ করার জনয সহমত হয যেন।  

 

7. েুই যেযশর মযযয ৈাফর্জয, ফৈফনয াি, প থিন এৈং োেোেী আোনপ্রোনযক প্রসাফরত 

করার জনয, ভারত ও ফিফিপাইযনর মযযয ফভসা ৈযৈস্থাযক সহজ করার িযিয কাজ 

করার জনয উভ  পি সহমত হয যেন। 

 

8. ৈহুপাফিক মযে আেফিক এৈং আন্তজথাফতক ফৈষয  ফনফৈড় সমে  সাযযন উভ  পি 

সহমত হয যেন। এই অেযির সকযির জনয ৈফিত সুরিা , সমৃশ্চে এৈং ৈশৃ্চে 

অজথযনর িযিয ভারযতর ভারত-প্রশান্ত মহাসািরী  উযেযাি (আইফপওআই) এৈং 

ভারত-প্রশান্ত মহাসািরী  অেযির উপযর আফস ান েৃটষ্টভফঙ্গর পর্ অনুসরর্ কযর এক 

ৈহুমুেী অংশীোফরযের প্রফত ফৈযেশমেী এৈং সফচৈ িকফসন তাযের অঙ্গীকারযক 

পুনরা  ফনশ্চিত কযরযেন।  

 

ফনউ ফেফি 

নযভম্বর 06, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


