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আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স ৌৰ স াোঁটৰ (আই এছ এ)  দ যতাৰ  াৰ্ব নীনকৰণ 
জানুৱাৰী 15, 2021 
 

1. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স ৌৰ সজাোঁট যুটীয়াভাৱৱ মুকলি কলৰলিি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু ফ্ৰান্সৰ 
ৰাষ্ট্ৰপলতৱয় লি অ' লপ21ত সপলৰিত। ইয়াৰ িক্ষত হৈৱি স ৌৰ শলিৰ বৃৈৎ স্থাপনাৰ সযাৱেলি 
সপলৰি বতৰ িুলি ৰূপায়ন কৰা। 15 জানুৱাৰী 2021 হিৱক, 89খন সিৱশ আই এি এ-ৰ 
োোঁথলন িুলিত স্বাক্ষৰ কলৰৱি আৰু ইয়াৰ মাজৰ 72খন সিৱশ লনজৰ অনু মথথন জমা লিৱি। 
 

2. ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ িশথন অনু ৰণ কলৰ ক্ৰান্তীয়ৰ আেলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স ৌৰ সজাোঁটৰ 
 ি যতাৰ  াবথজনীনকৰণ অজথ ন কৰাৰ, আই এি এ-ৰ প্ৰথম  াধাৰণ  ভাই, লয 3 অৱটাবৰ 
2018 তালৰৱখ অনুলিত হৈলিি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স ৌৰ সজাোঁটৰ স্থাপনৰ োোঁথলন িুলিৰ  ংৱশাধন গ্ৰৈণ 
কৱৰ, আই এি এ-ৰ  ি যতা ৰাষ্ট্ৰ  ংঘৰ  কৱিা  ি য সিশৰ বাৱব মুকলি কৰাৰ। 
 

3. আই এি এ-ৰ োোঁথলন িুলিৰ বাধযতামূিক লনয়ম অনুযায়ী প্ৰৱয়াজনীয়  ংখযক আই এি এ 
 ি য সিশৰ পৰা বশযক অনু মথথন / অনুৱমািন / গ্ৰৈণ মূৈ সপাৱাৰ লপিত, উৱেলখত 
 ংৱশাধন বিৱৎ ৈয় 8 জানুৱাৰী 2021 তালৰখৰ পৰা। আই এি এ োোঁথলন িুলিৰ  ংৱশাধন 
বিৱৎ সৈাৱাৰ ফিত ৰাষ্ট্ৰ  ংঘৰ  কৱিা  ি য ৰাষ্ট্ৰই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স ৌৰ সজাোঁটত সযাে লিব 
পালৰব, ক্ৰান্তীয় সিশ কিৱকা ধলৰ। 
 

4. আই এি এ-সয় িক্ষয কলৰৱি সিশ মূৈক এৱকিে কৰাৰ এক  ংযুি প্ৰলতলক্ৰয়া প্ৰিান কৰাৰ 
বাৱব স ৌৰ শলিৰ বৃৈৎ স্থাপনাৰ মুখয পাৰস্পলৰক বাধাৰ প্ৰলত প্ৰযুলি, অথথ আৰু ক্ষমতাৰ 
সক্ষত্ৰত। আই এি এ-ৰ িক্ষয হৈৱি  ি য সিশ মূৈক িিন্ত কৰা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়  ংেঠন মূৈৰ পৰা 
প্ৰলতশ্ৰুলত লবিৰা আৰু বযলিেত খণ্ডক িিন্ত কৰা, োমীণ আৰু অৱকন্দ্ৰীক প্ৰৱয়াে  মথথন কৰা, 
বৈনৱযােয অথথৰ  ুলবধা, দ্বীপ আৰু োওোঁৰ স ৌৰ লমলন লগ্ৰড, িািৰ ওপৰত স্থাপন, আৰু স ৌৰ 
ই-িিািি প্ৰযুলি। 
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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. 

 


