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ভারতের বিতেশ মন্ত্রী এিং ইউএই-র বিতেশমন্ত্রী যুগ্মভাতি 13 েম ভারে-ইউএই
জেবিএম-এর িভাপবেত্ব কতরতেন
অগাষ্ট17,2020
ভারে-ইউএই-র িাবিবেিক,অর্থননবেক এিং প্রযুবিগে িহতযাবগোর 13েম েতেন্ট কবমশন মীটং
17 ই অগাষ্ট 2020 োবরতে ভার্ুথ োবি অনুবিে হতেতে। যুগ্মভাতি বিঠতকর িভাপবেত্ব কতরন ভারতের
মহামানি বিতেশ মন্ত্রী ড. িুব্রাক্ষনীেম েেশংকর এিং িংযুি আরি আবমরশাহীর বিতেশ এিং
আন্তেথাবেক
িহতযাবগো
মন্ত্রী
বহে
হাইতনি
আিেুল্লা
বিন
োতেে
নাহিান।
13 অগাষ্ট 2020 োবরতে মহামানি িঞ্জে ভটার্াযথি, িবর্ি (কাউতেির, পািতপাটথ ও বভিা এিং
ভারতের বিতেশ বিষেক), ভারতের বিতেশ মন্ত্রক এিং মহামানি নাবির আি শাবি, অর্থননবেক
এিং িাবিবেিক উপমন্ত্রী, িংযুি আরি আবমর শাহীর বিতেশ বিষেক এিং আন্তেথাবেক িহতযাবগো
মন্ত্রক,-এর
মতযি
িবরি
আবযকাবরক(এিওএম)নিঠকও
ভার্ুথ োবি
অনুবিে
হতেতে।
জেবিএম এিং এিওএম-এর প্রস্তুবে বহতিতি িাবিথক পযথতিক্ষি এিং উচ্চস্তরীে আোন প্রোন;
অর্থননবেক, িাবিেি এিং বিবনতোগ িহতযাবগো; কেুিার এিং কবমউবনট বিষেক িহতযাবগো,
িামবরক এিং িুরক্ষা িহতযাবগো; এিং বশক্ষা, িংস্কৃ বে ও যুি িহতযাবগোর উপতর ভারে এিং
ইউএইর পাাঁর্ট উপ-িবমবের ভার্ুথ োি বিঠক 10 এিং 11 ই অগাষ্ট 2020 োবরতে অনুবিে হতেবেি।
িন্ধুত্বপূিথ, উন্মুি এিং গঠনমূিক পবরতিতশ অনুবিে হওো বিস্তাবরে আতিার্নাে েুই জকৌশিগে
অংশীোরী জেতশর মতযি েৃঢ় বিপাবক্ষক বমত্রীর প্রবেফিন ঘতটতে।
েুই জেতশর মতযি ঘবনি রােননবেক িম্পকথ তক উতল্লে কতর, িিাপক জকৌশিগে অংশীোবরতত্বর
প্রবেতরায িিিস্থার মতযি পারষ্পবরক স্বার্থরক্ষাকারী বিবভন্ন জক্ষতত্র বিপাবক্ষক িম্পতকথ র ভরতিতগর
েীিনীশবির উপতর উভে পক্ষই িতন্তাষ প্রকাশ কতরতেন। োবর র্াকা জক্ষত্রগুবিতে িহতযাবগোতক
মেিুে করা এিং িহতযাবগোর নেু ন নেু ন জক্ষত্রগুবির অনুিন্ধান করাও পবরিবেথ ে িমেতক
প্রবেফবিে কতর িতি োরা িহমে হতেতেন।
এই প্রিতে, COVID-19 অবেমাবরর বিরুতে িড়াইতে গে কতেকমাি যতর ঘবনি িহতযাবগোতক
উভে পক্ষ স্বাগে োবনতেতে এিং েুই জেতশ অবেমাবরর অর্থননবেক ও িামাবেক প্রভাতির ভারিামি
রক্ষাতর্থ একট জযৌর্ জকৌশতির আতিার্না কতরতে।
উভে মন্ত্রীই, ঐকিমতের একট িিাপক পবরকাঠাতমার মাযিতম িহুমুেী বিপাবক্ষক িহতযাবগোতক
পবরর্াবিে ও জপ্রাৎিাহ োবর রাোর েনি প্রবেিানগে পেবের উন্নবেতক িতন্তাতষর িাতর্ উতল্লে

কতরতেন উভে পক্ষ রাষ্ট্রপুতঞ্জ োতের প্রবেতিবশত্ব এিং িহতযাবগো িম্পবকথ ে আঞ্চবিক বিষে িমূহ
এিং অনিানি িহুপাবক্ষক জফারামগুবি বনতেও আতিার্না কতরতে।
উভে জেতশর মতযি িাবিবেিক, অর্থননবেক এিং বিবনতোতগ িৃবের েনি েুই পক্ষ আশাপূিথ মতনাভাি
িিি কতরতে।ভারেীে অর্থনীবের মুেি জক্ষত্রগুবিতে জযমন, িরিরাহ, ফু ড পাকথ , রােপর্, িন্দর,
বিমানিন্দর, শবির নিীকরি এিং িামবরক জক্ষত্র িহ বিবভন্ন পবরকাঠাতমাতে বিবনতোতগর েনি
ভারতের পক্ষ জর্তক ইউএই-জক আমন্ত্রি োনাতনা হতেতে। ইউএই পক্ষ
ভারেীে প্রিািী জগািীর
উতল্লেতযাগি অিোতনর েনি প্রশংিা িিি কতরতে এিং শবি ও োেি বনরাপত্তার িংতযাগতক আতরা
শবিশািী করার েনি ইচ্ছা প্রকাশ কতরতে।
উভে পক্ষ 2021-এ ভারে-ইউএই-র েতেন্ট কবমশন মীটং-এর পরিেী অবযতিশন আিু যাবিতে
করার েনি িহমে হতেতে। েুই েরতফর কূটননবেক র্িাতনতির মাযিতম বিঠতকর বনবেথ ষ্ট বেনক্ষি
র্ূ ড়ান্ত করা হতি।
বনউ বেবল্ল
অগাষ্ট17,2020
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