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03 ডিসেম্বর 2020 –এ েহস োডিতো ডিষয়ক ভোরত-মসগোডিয়ো য ৌথ কডমটির 7ম বিঠকটি অনুডিত 
হসয়ডিি। বিঠসকর েভোপডতত্ব কসরন ভোরসতর পররোষ্ট্রমন্ত্রী (ইএএম), িঃ এে জয়শঙ্কর এিং 
মসগোডিয়ো েরকোসরর মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মডন্ত্রেভো েডিি মহোমোনয শ্রী এি ওয়ুন-এরসেন।  
 
2. েইু মন্ত্রী ডিপোডিক েহস োডিতো েংক্রোন্ত  োিতীয় ডিষয় ডনসয় িযোপক আসিোিনো কসরন। েইু মন্ত্রী 
২০১৫ েোসির যম মোসে প্রধোনমন্ত্রী নসরন্দ্র যমোডের ঐডতহোডেক রোষ্ট্রীয় মসগোডিয়ো েফরর কথো স্মরণ 
কসরন  খ্ন ে'ুযেসশর মসধয অংশীেোডরত্বসক এক স্তসরর যকৌশিিত অংশীেোডরসত্বর স্তসর উন্নীত করো 
হসয়ডিি। উভয় পি 2019 েোসির যেসেম্বর মোসে মসগোডিয়োন রোষ্ট্রপডত মহোমোনয খ্োিতমোডিন 
িোটুিিোর রোষ্ট্রীয় ভোরত েফসরর কথোও মসন কসরন এিং এই েফরগুডি য  ডিপিীয় েম্পকক  এিং 
ভোি করো মূিযসিোধসক আরও এডিসয় ডনসত  সথষ্ট অিেোন যরসখ্সি তো উসেখ্ কসরন। 
 
3. েইু মন্ত্রী এই িির ভোরত এিং মসগোডিয়োর মসধয টনটতনডতক েম্পকক  থাপোপসনর তমতম িোডষককীর 
ডিষয়টির উসেখ্ কসরসিন। তোরো েন্তুডষ্টর েোসথ উসেখ্ কসরন য  ডিসশষত িত কসয়ক িিসর 
ে'ুযেসশর মসধয েম্পকক  আরও িভীর ও েঢ়ৃ হসয়সি। 
 
4. টনটতনডতক েম্পকক  থাপোপসনর 65তম িোডষককী উপিসি মসগোডিয়োন পি মসগোি যপোসের জোরী করো 
একটি ডিসশষ েযোম্প প্রকোশ কসরসি। পররোষ্ট্রমন্ত্রী, ভোরত েরকোর িোরো নযোশনোি ডমশন ফর 
মযোনুডিপ-এর অধীসন মুডিত 108 খ্সে যিৌদ্ধ কযোসনোডনকোি পোঠয মসগোডিয় কোনজসুরর 2ম খ্ে 
ভোিুক য়োি মোধযসম হোসত তুসি যেন। 
 
5. েইু মন্ত্রী আঞ্চডিক ও িহুপোডিক যফোরোসম ে'ুযেসশর মসধয েমন্বসয়র ইডতিোিকভোসি মূিযোয়ন 
কসরসিন এিং প্রোেডগক আন্তজক োডতক যফোরোসম এসক অপরসক েমথকন করোর পোশোপোডশ এই ঐডতহযসক 
অিযোহত রোখ্সত েম্মত হসয়সিন। 
 
6. মসগোডিয়োর আন্তজক োডতক যেোিোর অযোিোসয়সে য োি যেওয়োর ডেদ্ধোন্তসক ভোরতীয় পি স্বোিত 
জোডনসয়সি। উভয় পিই এই ডিষসয় েম্মত হয় য  এই উসেযোি ভোরত, মসগোডিয়ো এিং ডিসে 
পডরষ্কোর জ্বোিোডনর িযিহোরসক আরও উত্েোডহত করসি। 
 
 



 

7. উভয় পিই এর আসি উিোনিোটোসর একটি আয়ষু ইনফরসমশন যেি িঠসনর ডিষসয় েম্মত হয়। 
মসগোডিয়ো কতৃক ক ভোরতীয় নোিডরকসের জনয ‘ডভেো অন অযোরোইভোি’ েযোটোে থাপোপনোর জনয 
ভোরতীয় পি তোর প্রশংেো জোনোয়। 
 
8. েইু মন্ত্রী েন্তুডষ্ট প্রকোশ কসরসিন য  যকোডভি-19 িযোসিঞ্জ েসেও িত কসয়কমোসে ে'ুযেসশর মসধয 
যিশ কসয়কটি ডিসশষ ডিমোসনর িযিথাপো করো হসয়ডিি,  োর ফসি উভয় পসির নোিডরকরো তোসের 
ডনজ যেসশ ডফসর য সত যপসরডিি। উভয় মন্ত্রী মসগোডিয়ো িোরো ভোরত যথসক ভডিষযসত যকোডভি-19 
ভযোকডেন ক্রয় েহ যকোডভি-19 –এর ডিরুসদ্ধ িড়োইসয়র যিসে েম্ভোিয েহস োডিতোর ডিষসয়ও 
মতডিডনময় কসরসিন। 
 
9. উভয় মন্ত্রী 1.236 ডিডিয়ন মোডকক ন িিোসরর িোইন অফ যক্রডিট অসয়ি ডরফোইনোডর যপ্রোসজক্ট 
এিং আইডেটি ও আউটসেোডেকং-এ 20 ডমডিয়ন মোডকক ন িিোসরর অটি ডিহোরী িোজপোয়ী যেন্টোর অফ 
এসেিযোে েহ িিডত উন্নয়নমূিক অংশীেোরী প্রকল্পগুডির অগ্রিডতরও মূিযোয়ন কসরন।  
 
10. উভয়পি েহস োডিতো ডিষয়ক ভোরত-মসগোডিয়ো য ৌথ কডমটির পরিতী বিঠক ২০২১ েোসি 
করসত েম্মত হসয়সি। 
 
গিউ গিল্লী 
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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. 


