
Joint Press Release on the occasion of 7th India-Suriname 
Joint Commission Meeting 
December 02, 2020 

7ম ভারত-সুররনাম য ৌথ করমশন বৈঠক উপলক্ষে য ৌথ যেস রৈজ্ঞরি 
ডিসেম্বর 02, 2020 
 
পররাষ্ট্র ডিষয়ক প্রডিমন্ত্রী মহামান্য শ্রী ডি মুরাডিধরন্ এিং েুডরন্াম প্রজািসন্ত্রর ডিসেশ ডিষয়ক, 
িাডিজয, আন্তজজ াডিক িাডিজয ও আন্তজজ াডিক েহস াডিিা মন্ত্রী, মহামান্য অ্যািিার্জ  আর রামডেসন্র 
য ৌথ-েিাপডিসে 2রা ডিসেম্বর, 2020 7ম িারি-েুডরন্াম য ৌথ কডমশন্ বিঠক (যজডেএম)-এর 
বিঠক অ্ন্ুডিি হসয়ডিি। িনু্ধেপূিজ িারি- েুডরন্াম েম্পকজ  -এই পর্িূডমকায় উষ্ণ পডরসিসশ 
আসিাচন্া অ্ন্ুডিি হয়।  
 
2. উিয় মন্ত্রীই রাজনন্ডিক েংিাপসক আরও িিীর করার, ডিপাডিক েম্পসকজ র প জাসিাচন্া এিং 
আঞ্চডিক ও িহুপাডিক েহস াডিিার ডিষসয় মিডিডন্ময় করার যিসে এই পদ্ধডির গুরুসের উপর 
যজার ডেসয়ডিসিন্। 
 
3. উিয় পিই েসন্তাষ েহকাসর জান্ান্ য  ইসদা-েুডরন্াম েম্পকজ গুডি, য গুডির েঢ়ৃ োংসৃ্কডিক এিং 
ঐডিহাডেক িন্ধন্ রসয়সি, িা যেৌহােজ য এিং ডিডিন্ন ডিষসয় মিামিসক যিাঝার এিং েংহিকরি 
িারা ডচডিি করা হসয়সি। মন্ত্রীরা িাডিজয ও ডিডন্সয়াসির যিসে ডিপাডিক েম্পসকজ র যিসে উন্নয়সন্র 
িসিয েৃজন্শীি ডশল্প, স্বাস্থ্য, ডচডকত্োর ঐডিহযিাহী িযিস্থ্া, কৃডষ, খন্ন্, জ্বািাডন্, প্রডিরিা, 
েংসৃ্কডি ও ডশিা, কন্েুযিার েহস াডিিা এিং উন্নয়ন্ অ্ংশীোডরে এিং েইু যেসশর জন্িসির 
িন্ধন্সক শডিশািী করা েহ ডিডিন্ন ডিষসয় ন্িুন্ িডি  ুি করসি েম্মি হসয়সিন্।  
 
4. েইু মন্ত্রী েডিি-েডিি েহস াডিিার আসিাসক িাইন্ অ্ি যেডিসর্র মাধযসম িাড় ুি শসিজ  
উন্নয়ন্মূিক প্রকল্প গ্রহসির গুরুেসক স্বীকার কসরসিন্। িারা উসেখ কসরসিন্ য  েুডরন্াসমর োসথ 
িারসির উন্নয়সন্র অ্ংশীোডরে ডিেযুৎ উত্পােন্ ও ট্রান্সডমশন্ যন্র্ওয়াকজ , োধারি েরিরাহ এিং 
জি েরিরাহ েহ ডিসৃ্তি যিেসক অ্ন্তিুজ ি কসর। িারা েুডরন্াসমর জ্বািাডন্ েুরিা, জ্বািাডন্ েিিা 
এিং শডি ডমশ্রসি অ্িোন্ রাখার উসেসশয িৃহীি পাইপিাইসন্ প্রকল্পগুডির প্রাথডমক িাস্তিায়সন্র 
অ্সপিায় ডিসিন্। 
 
 
  



 
5. মন্ত্রীরা রাষ্ট্রেংসের েুরিা কাউডন্সি েংস্কারেহ আন্তজজ াডিক প জাসয় পারস্পডরক েহায়িা প্রোসন্র 
প্রডিশ্রুডির কথা পুন্রায় িযি কসরন্। 
 
6. ডিপাডিক েম্পকজ  আরও যজারোর ও প্রোডরি করার িসিয মন্ত্রীরা য ৌথ কডমশসন্র িযিস্থ্ার 
মাধযসম ডিডিন্ন ডিষসয় ডন্ডিড়িাসি কাজ চাডিসয়  াওয়ার েংকল্প কসরন্। 
 
7. পসরর যজডেএম েিা পারম্পডরক েুডিধাজন্ক িাডরসখ পারমাডরসিাসি 2022 োসি অ্ন্ুডিি হসি 
িসি উিয় পিই েম্মডি প্রোন্ কসর। 
 
রনউ রিল্লী 
রিক্ষসম্বর 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. 
 

 
 


