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ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু ইউ এ ই-ৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ 13
তম ভাৰত- ইউ এ ই যুটীয়া আয়ুক্ত বৈঠকত সহ-অধ্যক্ষ
আগষ্ট 17, 2020
17 আগষ্ট 2020 তাৰিখে বাৰিজ্য, অৰ্থনীৰত আিু প্ৰযুৰিগত সহখ াৰগতাি ওপিত ভাৰ্ুথ খেৰি ভািতইউ এ ই যুটী া আ ুি ববঠকি 13 তম অৰিখেশন অনুৰিত হ । ববঠকেনত ভািতি ববখেৰশক
পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মহামৰহম ড. সুব্ৰমৰি ম জ্ শংকি আিু সংযুি আিে এৰমখিটছি আন্তঃিাষ্ট্ৰী
সহখযাৰগতা আিু ববখেৰশক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এইৰ্. এইৰ্. শশইে আব্দুল্লাহ ৰবন জ্াৰ ে অি নাহা খন
যুটী াভাখে সভাপৰতত্ব কখি।
13 আগষ্ট 2020 তাৰিখে ববখেৰশক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰিাি ি সৰৰ্ব(কনৰ্ু িাি, পাছখপাটথ আিু ৰভছা আিু
প্ৰোসী ভািতী পৰিক্ৰমা) মহামৰহম সঞ্জ ভট্টাৰ্াযথ আিু সংযুি আিে এৰমখিটছি আন্তঃিাষ্ট্ৰী
সহখযাৰগতা আিু ববখেৰশক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰিাি ি অৰ্থনীৰত আিু বাৰিজ্য পৰিক্ৰমাি সহকািী মন্ত্ৰী
মহামৰহম আব্দুি নাৰছি অি ছািীি মাজ্ত ভাৰ্ুথ খেৰি শজ্যি অৰিকািীসকিি ববঠক অনুৰিত বহৰছি।
শজ্ ৰৰ্ এম আিু এছ অ এম-ি প্ৰস্তুৰতি কািখি ভািত আিু ইউ এ
সেসযসকিি ৰনিীক্ষি আিু উচ্চ পযথা ি মত ৰবৰনম ; অৰ্থনীৰত,
সহখযাৰগতা; েূতাবাস আিু সমুো ৰবষ ক সহখযাৰগতা; প্ৰৰতিক্ষা আিু
ৰশক্ষা, সংস্কৃ ৰত আিু যুে সহখযাৰগতাি সম্পকী ভাৰ্ুথ খেি ববঠক 10 আিু
অনুৰিত হ ।

ই-ি 5 টা উপ-কৰমটিি
বাৰিজ্য আিু ৰবৰনখ াগ
সুিক্ষা সহখযাৰগতা; আিু
11 আগষ্ট 2020 তাৰিখে

েুখ ােন শকৌশিগত অংশীোিি মাজ্ত েৃঢ় ৰিপাৰক্ষক সম্পকথ ি প্ৰৰতফিনি বসখত এক বন্ধুত্বপূিথ আিু
গঠনমূিক পৰিখেশি মাজ্ত ৰবস্তৃ ত আখিাৰ্না অনুৰিত বহৰছি।
েুখ ােন শেশি মাজ্ত ঘৰনি িাজ্ননৰতক সম্পকথ ি কৰ্া উখল্লে কৰি উভ পক্ষই ৰবস্তৃ ত শকৌশিগত
অংশীোৰিত্বি অিীনত পািস্পৰিক সুৰবিাি কািখি ৰবৰভন্ন শক্ষত্ৰত ৰিপাৰক্ষক সম্পকথ ি গৰত িৰি
িোি ৰবষখ সন্তুৰষ্ট প্ৰকাশ কখি। শতওঁখিাখক সম্প্ৰৰত ৰ্ৰি ৰ্কা শক্ষত্ৰসমূহত সহখযাৰগতা েৃঢ় কিা
আিু িগখত পৰিেৰতথ ত সম ি প্ৰৰতফিনকািী ন ন শক্ষত্ৰত সহখযাৰগতা অখেষি কিাি শক্ষত্ৰত
সহমত প্ৰকাশ কখি।
এই সন্দভথ ত, উভ পক্ষই কৰভড-19 মহামািীি ৰবিুখে যুঁজ্ত ৰবগত শকই মাহ মানি ৰভতিত
ঘৰনি সহখযাৰগতাক স্বগত জ্নাইৰছি আিু মহামািীি কািখি েুখ ােন শেশত শেো ৰে া অৰ্থননৰতক

আিু সামাৰজ্ক প্ৰভাে হ্ৰাস কিাি কািখি এক শযৌৰ্ শকৌশিি সন্দভথ ত আখিাৰ্না কৰিৰছি।
েুখ াগিাকী মন্ত্ৰীখ প্ৰৰতিাৰনক প্ৰৰক্ৰ াসমূহি অগ্ৰগৰতত সখন্তাৰষ্ট বযি কখি যত ৰ্ু ৰিসমূহি ৰবস্তৃ ত
পৰিকাঠাখমাি মািযখমখি বহুপাৰক্ষক ৰিপক্ষী সহখযাৰগতা পৰিৰ্ািনা আিু প্ৰৰ্াি অবযাহত ৰ্াখক।
েুখ া পক্ষই শতওঁখিাকি ৰ্ু বুিী া আিু িাষ্ট্ৰসংঘ আিু অনযানয বহুপাৰক্ষত মঞ্চত সহখযাৰগতা সম্বন্ধী
আঞ্চৰিক ৰবষ সমূহি ওপিখতা আখিাৰ্না কখি।
েুখ াপক্ষই েুখ া শেশি মাজ্ত ক্ৰমবিথমান বাৰিজ্য, অৰ্থনীৰত আিু ৰবৰনখ াগ সহখযাৰগতক বি আশা
বযি কখি। ভািতী পক্ষই ইউ এ ই-ক ভািতি অৰ্থনীৰতি মূি েণ্ডসমূহ ৰবখশষনক ৰিৰজ্ৰষ্টকছ,
ফু ড পাকথ , ঘাই পৰ্, পটথ, ৰবমান বন্দি, পুনঃনবীকিি শৰি আিু প্ৰৰতিক্ষাি বসখত আন্তঃগাঁৰ্ৰনক
শক্ষত্ৰত ৰবৰনখ াগি বাখব ৰনমন্ত্ৰি জ্নাইৰছি। সংযুি আিে এৰমখিট পক্ষই ভািতী প্ৰোসীসকখি
আগবখঢ়াো গুিুত্বপূিথ অেোনসমূহি কািখি প্ৰশংসা জ্নাই আিু পিেতী সম ত শৰি আিু োেয
সুিক্ষাি
শক্ষত্ৰত
সম্পকথ সমূহক
অৰিক
েৃঢ়
কিাি
ইচ্ছা
বযি
কখি।
েুখ া পক্ষই 2021 ত আবু িাৰবত ভািত-সংযুি আিে এৰমখিট যুটী া আ ুি ববঠকি পিেতী
অৰিখেশন আখ াৰজ্ত কিাি কািখি সহমত বযি কখি। ববঠকেনি ৰনৰেথ ষ্ট তাৰিে কূটননৰতক
শৰ্যখনিি জ্ৰি খত ৰ্ূ ডান্ত কিা হব।

নতু ন শেল্লী
আগষ্ট 17, 2020
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