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ৰায়চিনা আল ািনা - 2022 
এপ্ৰিল 21, 2022 
 

1. ৰায়প্ৰিনা আললািনাৰ 7তম সংস্কৰণ 25 এপ্ৰিল তাপ্ৰৰলে উলবাধন কৰা হ’ব। এই আললািনা 
বযপ্ৰিগতভালে প্ৰতপ্ৰন প্ৰিন ধপ্ৰৰ অনুপ্ৰিত হ’ব, 25-27 এপ্ৰিল 2022 তাপ্ৰৰলে। 
 

2. ৰায়প্ৰিনা আললািনা হহলে ভাৰতৰ এক মুেয সপ্ৰিলন ভূ-ৰাজনীপ্ৰত আৰু ভূ-অৰ্থনীপ্ৰতৰ 
ওপৰত, প্ৰি 2016 িনৰ পৰা বাপ্ৰষথকভালে অনুপ্ৰিত কৰা হয়। এয়া প্ৰবলিশ প্ৰবষয়ক মন্ত্ৰাললয় 
আলয়াজন কলৰ অবজাভথ াৰ গলেষণা ফাউলেিনৰ (অ’আৰএফ) সহলিাগত। 
 

3. যিাো বেৰ, ক’প্ৰভড-19 মহামাৰীৰ অসাধাৰণ পপ্ৰৰপ্ৰিপ্ৰতৰ বালব আললািনােন এক ভাৰিুযলেল 
ধৰলণ অনুপ্ৰিত কৰা হহপ্ৰেল। এই বেৰ, আললািনােন ‘বযপ্ৰিগতভালে’ অনুপ্ৰিত কৰা হহলে। 
আলয়াজকসকলল সকললা িলয়াজনীয় সতকথ তা গ্ৰহণ কপ্ৰৰলে কপ্ৰৰলে ক’প্ৰভড-19 স্বািয নীপ্ৰত 
অেলম্বন কপ্ৰৰবলল আললািনােনৰ প্ৰনৰাপি আলয়াজন প্ৰনপ্ৰিত কৰাৰ বালব। 
 

4. ভাৰতৰ িধান মন্ত্ৰীলয় 25 এপ্ৰিল তাপ্ৰৰলে আললািনােন উলবাধন কপ্ৰৰব। ইউলৰাপীয় কপ্ৰমিনৰ 
সভালনত্ৰী, উিুথ লা ভন যডৰ যললয়লন উলবাধনী অনুিানত মুেয অপ্ৰতপ্ৰৰ্ প্ৰহিালপ অংশগ্ৰহণ 
কপ্ৰৰব। 
 

5. 2022 সংস্কৰণৰ প্ৰবষয় হহলে “নে ভূপ্ৰম (যেৰা যনাভা): উৎসাহী, অধীৰ, প্ৰবপন্ন”।      
       , আললোচ োখ    ি িন্ন   লে পেল ল আললোচ ো আ ু িো ত োলোে অ ু ি  হ’ব েয়ো 
প্ৰবষয়গত স্তম্ভৰ ওপৰত: (i) গণতন্ত্ৰৰ পুনৰ প্ৰিন্তা: বাপ্ৰণজয, িিুপ্ৰি আৰু আিশথ; (ii) 
বহুপাক্ষীকতাৰ অন্ত: এক যনেেকথ িুি প্ৰবশ্ববযাপী শ ংেল?; (iii) জল সপ্ৰমপ্ৰত: ইলো-
যপপ্ৰিপ্ৰফকত অশান্ত যধৌ; (iv) যগাে সংগঠন: স্বািয, উন্নয়ন আৰু প্ৰবশ্বৰ িৰ্ম 
িপ্ৰতপ্ৰিয়াকাৰী; (v) যসউজ পপ্ৰৰেতথ ন অজথ ন কৰা: সাধাৰণ অনুজ্ঞা, উত পৰ্ বাস্তে; আৰু 
(vi) িমিন বনাম যগাপ্ৰলয়াৰ্: অপ্ৰবপ্ৰিন্ন আৰু প্ৰনৰন্তৰ িিুপ্ৰি িুদ্ধ। 
 

6. এই বেৰ, ৰায়প্ৰিনা আললািনাৰ যগৌণ অনুিানসমূহ বাপ্ৰলথন আৰু োপ্ৰিংেন প্ৰডপ্ৰিত অনুপ্ৰিত 
কৰা হ’ব। ৰায়প্ৰিনা য়ং যফল’ি অনুিালনা মুেয সপ্ৰিলনৰ যিক্ষাপেত অনুপ্ৰিত হ’ব। 
 

7. অনুিানলোত স্বীলডনৰ িািন িধান মন্ত্ৰী, কালথ প্ৰবল্ডে, কানাডাৰ িািন িধান মন্ত্ৰী, যেলফন 
হাপথাৰ, মালবীপৰ িািন ৰাষ্ট্ৰপপ্ৰত, মহম্মি নাপ্ৰেি আৰু অলষ্ট্ৰপ্ৰলয়াৰ িািন িধান মন্ত্ৰী, 
এন্থনী এবে উপপ্ৰিত ৰ্াপ্ৰকব। ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সাধাৰণ সভাৰ সভাপপ্ৰত, আবু্দল্লাহ স্বাহীলি এক 
আগতীয়ালক বাণীবদ্ধ কৰা ভাষণ িিান কপ্ৰৰব। আলজথ প্ৰিনা, আলমথপ্ৰনয়া, অলষ্ট্ৰপ্ৰলয়া 
(অনলাইন), গুয়ানা, নাইলজপ্ৰৰয়া, নৰলে, প্ৰলৰু্য়ানা, লালেমবগথ, মাডাগাস্কাৰ, যনডাৰললে, 
প্ৰফপ্ৰলপ্ৰপন্স, যপাললে, পেুথ গাল আৰু যলালভপ্ৰনয়াৰ প্ৰবলিশ মন্ত্ৰীসকললও অংশগ্ৰহণ কপ্ৰৰব। 



 
8. 2022 সংস্কৰণত 100তলক অপ্ৰধক অপ্ৰধলেশন ৰ্াপ্ৰকব 210তলক অপ্ৰধক বিাৰ হসলত 90তলক 

অপ্ৰধক যিশ আৰু বহুপক্ষীয় সংগঠনৰ পৰা। লগলত প্ৰবপ্ৰভন্ন সামাপ্ৰজক মাধযম মঞ্চৰ যিালগপ্ৰি 
এক ব হৎ পপ্ৰৰমাণৰ িশথলক এই আললািনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভােনা আলে। 
 

9. যিাো সাত বেৰত, ৰায়প্ৰিনা আললািনা মিথযািা আৰু পপ্ৰৰললেত প্ৰবকাশ হহলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
প্ৰবষয়সমূহৰ ওপৰত এক শীষথৰ প্ৰবশ্বজৰুা সপ্ৰিলন প্ৰহিালপ। এই আললািনাই প্ৰবশ্ববযাপী 
যকৌশলগত আৰু নীপ্ৰত-স প্ৰেকতথ া সম্প্ৰিায়ৰ প্ৰিন্তা যনতাসকলক আকপ্ৰষথত কলৰ প্ৰবশ্বই সিুেীন 
যহাো ভূ-ৰাজলনপ্ৰতক পপ্ৰৰপ্ৰিপ্ৰত আৰু যকৌশলগত প্ৰবষয়সমূহ আললািনা কৰাৰ বালব। 
 

10. অপ্ৰধক তৰ্য ইয়াত উপলব্ধ www.orfonline.org/raisina-dialogue/ 
 
নতুন চিল্লী 
এচি  21, 2022 
 
 
 
 
 
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. 
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