
ভাৰত আৰু আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ মাজত শি� স��ীয় ৈবঠক ৷ 

মাচর্  ১১,২০১৪ 

১.  নতুন িদ�ীত ১১ মাচর্  ২০১৪ তািৰেখ ভাৰত আৰু আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ মাজত 

শি� স��ীয় ৈবঠক অনুি�ত হয় ৷ৈবঠক খনত পিৰক�না আেয়াগৰ উপাধ�য্ ড. 

মে�ক িসঙ আেলাৱািলয়া আৰু আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ শি� িবভাগৰ সিচব ড.আেনর্� 

মিনেজ যুিটয়া ভােৱ সভাপিত� কেৰ ৷ এই শি� স��ীয় ৈবঠক ভাৰত –আেমিৰকাৰ 

িব�ৃত েকৗশল স��ীয় আেলাচনাৰ এটা অংশ মা� ৷ৱািছংটন িড.িচত েশহতীয়া ভােৱ 

২০১২ চনৰ েচে��ৰ মাহত অনুি�ত েহাৱা শি� স��ীয় ৈবঠক খনৰ আৰ� ৈহিছল 

২০০৫ চনৰ েম মাহত ৷সিচব মিনেজ শি� িবভাগৰ িবষয়াবগর্েক ধিৰ িবিভ� ৰা�ীয় 

গেৱষনাকাৰীৰ অ�ভর্ � থকা আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ এটা �িতিনিধ দলক েনতৃ� িদেয় 

৷ভাৰত আৰু আেমিৰকা যু�ৰা�ই দেুয়ােদেশ এখেন আনখনক আ�স �দান কেৰ েয 

শি� স�ি�য় িবষয়ত িমিলত ভােৱ কাম কৰাৰ আৰু বৃহৎ �যুি� স��ীয় 

উ�াৱনৰ,িব�ান স�ত্ িবষয়ত যুিটয়া �েচ�ােৰ আগবঢ়াৰৰ,বািণজয্,গেৱষনা আৰু 

িবকাশ,পািৰপাি�কতাৰ অনুকুল �যুি� আৰু সাম�ী উৎপাদন আৰু অিবৰত িবকাশৰ 

বােব শি� স�দক কাযর্য্কিৰ কিৰব পৰাৈক শ� িনয়�নৰ কাযর্য্�নালীৰ  �চাৰ 
কৰাৰ বােব �িত�িতব� ৷ 

২.  দেুয়াপ�ৰ তৰফৰ িবষয়া সকেল ৫ মাচর্  ২০১৪ তািৰখৰ পৰা ১১ মাচর্  ২০১৪ 

তািৰখৈল ভাৰত-আেমিৰকাৰ শি� স��ীয় ৈবঠকৰ অ�গর্ত স�ূণর্ সহেযািগতাৰ 
িবষয়েটাৰ পযর্য্ােলাচনা কেৰ ৷ 

৩.  সভাপিত�য় ড. আলুৱািলয়া আৰু সিচব িমনেজ পুনৰ বয্ৱহাৰ কিৰব পাৰ শি� 

আৰু নতুন �যুি�, েখালা (shale)েগছ স�ে� সহেযািগতা,এলএনিজ ৰ�ানী শি� 

সি�য়তা আৰু িন�মানৰ কাবর্ন �যুি�ত কাযর্য্কৰী দলৰ �গিত স�ে� ৈবঠকত 

আেলাচনা কেৰ ৷ভাৰত আৰু আেমিৰকাৰ যুিটয়া সং�া - জই� ি�ন এনাজ� িৰচাচর্  

এ� েডেভেলাপেম� েচ�াৰৰ(েজিচইআৰিডিচ)সদসয্ সকেলও সূযর্য্ৰ পৰা �হন কৰা 

শি�ৰ ে��ত েহাৱা অ�গিত স�ে� ,উ�ত ৈজিৱক-শি� আৰু িপএিচই-আৰৰ 

অ�গর্ত শি�ৰ সি�য় গেৱষনা �ক� স��ীয় িবষয়ৰ, িযেটা অি�তীয় �েগমৰ 



জিৰয়েত ভাৰত আৰু আেমিৰকাৰ সং�া সমুেহ যুিটয়া ভােৱ গেৱষনা কৰাৰ বােব 
িবিনেয়াগ কিৰব পৰা যায় ,এই সকেলা িবষয়ৰ এক �িতেবদন ৈবঠকত আগবঢ়াই ৷ 

৪. ভাৰত আৰু আেমিৰকাই ২০০৯ চনত উ�ত পিৰ�াৰ শি� স��ীয় অংশীদািৰ� 

(িপএিচই)অনুসিৰ পিৰ�াৰ শি�ৰ বােব িনযুি�কৰন, গেৱষনা আৰু উ�য়নৰ অেথর্ 

যুটীয়া �েচ�া বৃি� কিৰবৈল ঐকয্মত ৈহিছল ৷ িপএিচইৰ কাযর্য্সূচী সমুেহ ইিতমেধয্ 

ৰাজহৱা আৰু বয্ি�গত স�দ সমুহক পিৰ�াৰ শি�ৰ গেৱষনা আৰু পিৰ�াৰ শি� 

�যুি� ,আচিন আৰু ইয়াৰ বয্ৱহাৰ ি��তােৰ িনেয়ািজত কিৰবৈল সহায় কৰাৰ অেথর্ 

পিৰচািলত কৰা ৈহেছ ৷ 

৫. ভাৰত আৰু আেমিৰকাৰ মাজৰ এই ৈবঠক চিল থকা কাযর্য্সূচী ৷ বাতানকুলতাৰ 

�েয়াজনীয়তাৰ পিৰমান স�ে� আগজানিনৰ বয্ৱ�া,�ানৰ শীতলতা বৃি�ৰ সি�য়তা 

ব�নর্ৰ �াধয্নতা �হনৰ দেৰ নতুন �েচ�া সমুহ আৰু �েমািটং এনা্িজ এেচচ্ ে�া ি�ন 

এনর্ািজ চমুৈক (িপ ই এ িচ ই) �েচ�া ২০১৩ চনেতই আৰ� কৰা ৈহিছল ৷অফ 

ি�ড বয্ৱসায় মেডলৰ বােব অফ ি�ড ি�ন এনর্ািজ এিলেয়নচ গঠনেক ধিৰ 

িপইএিচইেয় িবিভ� �াধয্নতা থকা কাযর্য্কুশিলৰ উ�ৱ কিৰিছল আৰু শি� সহজলভয্  

কৰাৰ পৃ�েপাষকতা কিৰিছল 

৬.ইউএচএআইিডৰ(USAID)�াৰা অংশীদািৰ�,পিৰক�না আেয়ােগ অিবৰত বৃি�ৰ এক 

নতুন কাযর্য্কৰী দলৰ েনতৃ� িদেয় িযেটা দেল েপান �থম বাৰৰ বােব ৈবঠক পযর্ায়ত 

িমিলত হয় ৷এই কাযর্য্সূচীেয় শি� তথয্ স�ালনৰ িবষয়ত ,এনর্ািজ মেডিলঙ আৰু 

পুনৰ বয্ৱহাৰৰ উপেযািগ শি�ৰ ঐকয্ব�াতাৰ ে�� খনত এক আনু�ািনক 

সহেযািগতাক �িতফিলত কেৰ ৷ 

৭.  শি� খ�ত সমবায় �ি�য়াৰ মােজেৰ িয ধৰেন অ�গিত লাভ কিৰেছ তাৰ 

বােব ৈবঠকৰ সামৰিন ভাষনত যুিটয়া সভাপিত�েয় সে�াি� �কাশ কেৰ ৷েতওঁেলােক 

কাযর্য্কৰী দলেটাক েতওঁেলাকৰ �েচ�াক অবয্াহত ৰািখবৈল িনেদর্শ িদেয় ,িবেশষৈক 

দেুয়াপ�ৰ বােব গৰু� থকা নতুন িবষয় সমুহত ৷কূটৈনিতক �ি�য়াৰ জিৰয়েত চূড়া� 
েহাৱা তািৰখত পৰবত� ৈবঠক আেমিৰকা যু�ৰা�ত অনুি�ত হব ৷ 



৮.  পিৰক�না আেয়াগৰ উপাধ�য্ গৰাকীেয় আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ শি� িবভাগৰ 

সিচব গৰাকীক ভাৰতৰ শি� িনৰাপত্তা ছিবৰ(India Energy Security Scenario)  

২০৪৭ সৰ�াম আৰু �েয়াজনীয়তা আৰু েযাগান দেুয়া প�ৰ গৰু�পূণর্  হ�ে�পৰ 

ভূিমকা স�ে� জািনবৈল িদেয় ৷ উপাধ�য্ গৰাকীেয় ভাৰতৰ শি� িনৰাপত্তা ছিব 

,২০৪৭ তথয্, আেমিৰকাৰ শি� সিচব গৰাকীক উপহাৰ িহচােপ �দান কেৰ ৷েতওঁ 

সিচব গৰাকীক জািনব িদেয় েয এই সৰ�াম িখিন ইিতমেধয্ ৰাজহৱা কৰা ৈহেছ আৰু 

পিৰক�না আেয়াগৰ েৱবচাইটত ছিবখন েপাৱা যাব ৷েতওঁ আেমিৰকা প�ক এই  

শি�  িনমর্াণৰ ছিব খনৰ স�াৱনা স�েকর্ গেৱষনা কিৰবৈল আ�ান জনায় আৰু এই 

িবষয়ত েতওঁৰ িযেকােলা ম�বয্ক আদৰিন জনাব বুিল কয় ৷আেমিৰকাৰ শি� সিচব 

গৰাকীেয় উপাধ�য্ গৰাকীক শি� �িতিনিধ দলক অভয্থর্না জেনাৱাৰ বােব  ধনয্বাদ 

�াপন কেৰ আৰু দেুয়াপ�ৰ যুিটয়া সহেযািগতাৰ আগৈল আগবঢ়াৰ আশা বয্� কেৰ 
৷ 

স�ােনেৰ ৷ 

  


