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7তম ভাৰত-চুৰৰনেম যটুীয়া পৰৰষদ বৈঠকৰ উপলনে যটুীয়া সংৈাদ ৰৈৈৃৰি 
ডিচেম্বৰ 02, 2020 
 

1. 7তম ভাৰত-েুডৰনাম যুটীয়া পডৰষদ বৈঠক (জে ডে এম), যাৰ সহ-সভাপডতত্ব কচৰ ডৈচদশ 
ৰাডেিক মন্ত্ৰী, মহামানি ডমিঃ ডভ মুৰলীধৰণ আৰু েুডৰনাম গণৰােিৰ আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় ৈাডণেি আৰু 
আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সহচযাডগতাৰ ডৈচদশ মন্ত্ৰী, মহামানি দতূ এলৈাৰ্ট  আৰ ৰামডিচন, 2 ডিচেম্বৰ 2020 
তাডৰচে ভাৰেুিচেল ধৰচণ অনুডিত কৰা হয়। এই আচলােনাসমূহ ভাৰত-েুডৰনামৰ ৈনু্ধত্বৰ 
সম্পকট ৰ পৰ্ভূডমৰ উমাল পডৰচেশত কৰা হয়। 

 
2. দচুয়া মন্ত্ৰীচয় এই পদ্ধডতৰ গুৰুত্ব উচেচে কচৰ ৰােননডতক আচলােনা গভীৰ কৰা, ডিপক্ষীয় 

ৈাচন্ধান ডনডৰক্ষণ কৰা আৰু আঞ্চডলক আৰু ৈহুমুেী সহচযাডগতাত ভাে ডৈডনময় কৰাৰ জক্ষত্ৰত। 
 

3. দচুয়া পক্ষই সন্তুডিচৰ উচেে কচৰ জয ভাৰত-েুডৰনামৰ সম্পকট ৰ, যাৰ শডিশালী সাাংসৃ্কডতক আৰু 
ঐডতহাডসক ৈাচন্ধান আচে, ডভডি বহচে আন্তডৰকতা আৰু এক ৈহল পডৰসৰৰ ডৈষয়ৰ ওপৰত উচ্চ 
স্তৰৰ ৈুোৈুডে আৰু দডৃিভাংগীৰ ডমলন। মন্ত্ৰীচকইেচন ৈাডণেি আৰু ডৈডনচয়াগৰ জক্ষত্ৰৰ ডিপক্ষীয় 
সম্পকট ত নতুন গডত জযাগ ডদৈনল মাডন্ত হয় আন ৈস্তুৰ লগত সৃডিশীল উচদিাগ, স্বাস্থ্ি, 
পৰম্পৰাগত ঔষধ, কৃডষ, েনন, শডি, সুৰক্ষা, সাংসৃ্কডত আৰু ডশক্ষা, দতূাৈাসৰ সহচযাডগতা আৰু 
ডৈকাশ আাংশীদাৰীত্ব  স্থ্াপনত সহচযাডগতাৰ লক্ষিচৰ মানুহ মােৰ ৈাচন্ধান শডিশালী কৰাৰ ৈাচৈ। 
 

4. দচুয়ােন মন্ত্ৰীচয়, দডক্ষণ-দডক্ষণ সহচযাডগতাৰ ডভডিত, স্বীকাৰ কচৰ জৰহাই অেস্থ্াত ডৈকাশ প্ৰকল্প 
অেলম্বন কৰাৰ গুৰুত্ব, ৈাডকৰ জযাচগডদ। জতওঁচলাচক উচেে কচৰ জয েুডৰনামৰ বসচত ভাৰতৰ 
ডৈকাশ আাংশীদাৰীত্বৰ ডভতৰত এক ৈহল পডৰসৰৰ জক্ষত্ৰ আচে জযচন শডি সৃডি আৰু সৰৈৰাহ 
জনৰ্েকট , সাধাৰণ জযাগান আৰু পানী জযাগান। জতওঁচলাচক আশা কচৰ তাডলকাত থকা প্ৰকল্পৰ 
দ্ৰুত ৰুপায়নৰ ডয েুডৰনামৰ শডি সুৰক্ষা, শডি ক্ষমতা আৰু শডি ডমশ্ৰণত অেদানৰ লক্ষি 
কচৰ। 

  



 
5. মন্ত্ৰীচকইেচন পুনৰ উচেে কচৰ ডনেৰ প্ৰডতশ্ৰুডত আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় জক্ষত্ৰত পাৰস্পডৰক সমথটন প্ৰদান 

কৰাৰ, যাৰ ডভতৰত থাচক ৰাষ্ট্ৰ সাংঘ সুৰক্ষা পডৰষদ সাংচশাধন। 
 

6. মন্ত্ৰীচকইেচন প্ৰডতশ্ৰুডত ডদচয় ঘডনিভাচে কাম কৰাৰ, যুটীয়া পডৰষদৰ মাধিচমচৰ, ডৈডভন্ন ডৈষয়ৰ 
ওপৰত, ডিপক্ষীয় সম্পকট  শডিশালী আৰু ৈৃডদ্ধ কৰাৰ ৈাচৈ। 
 

7. এয়া ডনণটয় জলাো লয় জয আগন্তুক জে ডে এম বৈঠক পাৰামাডৰচৈাত 2022 েনত অনুডিত 
কৰা হ’ৈ এক পাৰস্পডৰক সুডৈধােনক তাডৰচে। 

 
েতুে ৰদল্লী 
ৰিনচম্বৰ 02, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


