
 

ভাৰতলৈ ৰাষট্ৰ্ীয় ভৰ্মণত ইনদ্োনেছীয়াৰ ৰাষট্ৰ্পতি 

১২ ডিচেম্বৰ ২০১৬ 

ইন্দোনেছীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহামান্য জোকো উইডোডো প্ৰধানমন্ত্ৰী 

শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ১২ তাৰিখৰ পৰা ১৩ ডিচেম্বৰ 

২০১৬ তাৰিখলৈ ভাৰতলৈ এক ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণলৈ আহিব । 

২০১৪ চনৰ অক্তোৱৰ মাহত ক্ষমতালৈ অহাৰ পাচত ৰাষ্ট্ৰপতি জোকো 

উইডোৰ এইটোৱেই প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ । 

ৰাষ্ট্ৰপতি জোকো উইডোডোৰ ভ্ৰমণত সহযোগিতা কৰিব তেওঁৰ পত্নী 

শ্ৰীমতী ইৰিয়ানা উইডোডো,যথেষ্ট সংখ্যক মন্ত্ৰী,উচ্চস্তৰীয় বিষয়া 

আৰু ২২ গৰাকী ইন্দোনেছিয়াৰ অতি বাণিজ্যিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ 

কৰিব । 

ভ্ৰমণৰত প্ৰতিনিধিসকলে ১২ ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ ৰাতিপুৱাই ৰাষ্ট্ৰপতি 

ভৱনত গাৰ্ড অৱ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে মহাত্মা 

গান্ধীৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপণ কৰে । 

ইন্দোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ১২ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে 

সাক্ষাত কৰে আৰু প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।ইন্দোনেছিয়াৰ 

ভ্ৰমণৰত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তেওঁৰ প্ৰতিনিধি সকলৰ সন্মানৰ্থে 

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মধ্যান্থভোজৰ আয়োজন কৰে । 

সন্ধ্যা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী এম.হামিদ আনছাৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি জোকো 

উইডোডোৰ সৈতে সাক্ষাত কৰে ।ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰেছিডেন্ট উইডোডোৰ 



সৈতে সাক্ষাত কৰে আৰু ভ্ৰমণৰত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তেওঁৰ প্ৰতিনিধি সকলৰ 

সন্মানৰ্থে এক ভোজসভাৰ আয়োজন কৰে । 

আজি ৰাতিপুৱাই দুয়োদেশৰ চিইও সকলে বৈঠকত মিলিত হয় আৰু বাণিজ্য 

আৰু বিনিয়োগ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে তেওঁলোকৰ 

প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰপতি উইডোডোৰ ওচৰত দাখিল কৰা হয় ।কাইলৈ 

ভাৰতীয় উদ্যোগপতি সকলৰ এক অংশই বিশেষকৈ –ফাৰ্মা,তথ্য প্ৰযুক্তি 

আৰু আন্ত:গাঠনি ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে ভ্ৰমণৰত ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীক 

সাক্ষাত কৰিব ।  

উভয়দেশৰ নেতাসকলে আগতেই “ভিজিয়ন ডকুমেন্ট ২০১৫” ৰ কাৰনে 

নিৰ্ধাৰিত কৰিছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা গ্ৰুপ গঠনৰ বিষয়,যি 

আমাৰ দ্বিপাক্ষীক সম্পৰ্কৰ এক ৰূপৰেখা পৰিবেশন কৰে ।২০১৬ চনতে 

তিনিলানি বৈঠকৰ পাছত,প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হয় আৰু ইয়াক 

বিদেশমন্ত্ৰী ৰেটিনো মাৰসুদিৰ ভ্ৰমণকালত বিদেশ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী এম 

জে আকবৰৰ উপস্থিতিত প্ৰকাশ কৰা হয় ।ই পাচটা ক্ষেত্ৰত আবৃত । 

ষ্ট্ৰ্যাটেজিক সম্পৰ্ক প্ৰস্তুতৰ লক্ষ্যত, 

প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সহযোগিতা  

সৰ্ব্বাঙ্গীণ অৰ্থনৈতিক অংশীদ্বাৰিত্ব, 

সাংস্কৃতিক আৰু মানুহৰ সৈতে মানুহৰ যোগাযোগ আৰু সাধাৰন 

প্ৰত্যাহ্বান সমুহৰ মোকাবিলাত সহযোগিতা । 

২০০০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উভয় তৰফৰ ৰাষ্ট্ৰ/চৰকাৰৰ দহ গৰাকীৰ 

অধিক প্ৰধান দুয়োপক্ষৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰিছিল যি অটুট দ্বিপাক্ষীক  

সম্পৰ্কৰ প্ৰমাণ আৰু ভবিষ্যত সম্ভাৱনাৰ স্বীকৃতি বহন কৰিছে । 



প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ২০১৪ চনৰ ১৩ নভেম্বৰ মাহত না-পি-

দোত ২৫তম আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনৰ মাজত ইন্দোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি 

জোকো উইডোডোৰ সৈতে সাক্ষাত কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি উইডোডোক 

ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই ।সেই বৈঠকত তেওলোকে 

দ্বিপাক্ষীক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে সম্প্ৰসাৰিতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে । 

ভাৰত আৰু ইন্দোনেছিয়াৰ মাজত দীৰ্ঘদিনৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আৰু 

ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বন্ধন বিদ্যমান ।২০০৫ চনৰ পৰা ইন্দোনেছিয়া 

ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদ্বাৰ আৰু আছিয়ানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক 

অংশীদ্বাৰ । 

আছিয়ানত ইন্দোনেছিয়া আমাৰ সদায়েই বৃহত্তম বাণিজ্যিক 

অংশীদ্বাৰ(প্ৰায় ১৬ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ দ্বিমুখী বাণিজ্যত) আৰু 

একেই ধৰনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাহ্যিক বিনিয়োগস্থল(প্ৰায় ১৫ বিলিয়ন 

আমেৰিকান ডলাৰ)। 

ভাৰতত ইন্দোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ এই ভ্ৰমণ বাণিজ্যিক, 

বিনিয়োগ সংক্ৰনান্তীয় আৰু কৌশলগতসহ দ্বিপাক্ষীক সম্পৰ্ক 

পুননিশ্চিত আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । 

ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ স্থায়ি আৰু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অধিক মজবুত হোৱাৰ 

লগতে বৰ্তমান বিশ্বজনিন প্ৰেক্ষিতত আৰু অৱশ্যেই নিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ 

কাৰনে,এক ঘনিষ্ঠ সমুদ্ৰসীমা প্ৰতিবেশী,এক বহুদলীয় গণতান্ত্ৰিক 

জাতি,যাৰ সৈতে আমাৰ সভ্যতাগত মিল আছে । 

ইন্দোনেছিয়াৰ সৈতে এক শক্তিশালী বহুমাত্ৰিক সম্পৰ্ক ভাৰতৰ পূৰ্বে 

দীৰ্ঘস্থায়ি নীতিৰ এক আৱশ্যকীয় উপাদান । 

ফলাফল: ক) দুয়োদেশে তিনিটা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে: 



       -যুৱ কল্যাণ আৰু ক্ৰীড া বিষয়ে মউ 

       - বিচাৰ সংক্ৰান্তীয় এমওইউ 

       -আইনত আৰু অনুমতিহীন মাছমৰীয়াৰ বিষয়ে যুটিয়া ইস্তাহাৰ  

      খ) ইছ্যু 

- এক সম্প্ৰসাৰিত যুটিয়া বিবৃতি 

- সামুদ্ৰিক সহযোগিতা সম্পৰ্কীয় এক বিবৃতি,যাতে 

দুয়োপক্ষকে আৱশ্যকীয় কৰা হৈছে,সংশ্লিষ্ট এলেকাত 

সহযোগিতা সন্দৰ্ভত এমওইউৰ বিষয়ে দৃষ্টি ৰখাৰ বাবে ।  

গ) নেতাসকলৰ বছেৰেকিয়া বৈঠক সম্বন্ধে সন্মতি 

প্ৰকাশ  

ঘ)আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ  

-এক কৌশলগত আলোচনা 

-এক নিৰাপত্তাগত আলোচনা 

ঙ) এক নতুন প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা চুক্তিৰ বিষয়ে 

ঐক্যমত 

চ) ২০১৭ ৰ প্ৰথম ছমাহৰ মাজত নিন্মলিখিত বিষয়সমুহৰ 

একমতৰ কাৰনে সাক্ষাতৰ বিষয়ে সন্মতি 

- যুটিয়া মন্ত্ৰীপৰ্যায়ৰ আয়োগ 

- প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীসকলৰ আলোচনা আৰু যুটিয়া 

প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা কমিটি 

- বাণিজ্যিক মন্ত্ৰীসকলৰ দ্বিবাৰ্ষিক মঞ্চ 

- জ্বালানি সম্বন্ধে মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ মঞ্চ 

- ছ)এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত দ্বিপাক্ষীক চিইও ফোৰামৰ 

প্ৰথমলানি বৈঠকত দুয়োপক্ষৰ তৰফৰ পৰা শীৰ্ষ 



বাণিজ্যিক সংস্থাৰ প্ৰায় ৪০ গৰাকী চিইও মিলিত হয় আৰু 

এক প্ৰস্তাৱনা পত্ৰ দুই নেতাক দাখিল কৰা হয় । 

- জ)ভাৰত-ইন্দোনেছিয়াৰ বিশিষ্ঠ নেতৃবৃন্দৰ 

গোষ্ঠী,আৰু এই        

  গোষ্ঠী চলিত বছৰৰ প্ৰথমভাগত তিনিবাৰকৈ বৈঠকত মিলিত হয় আৰু 

২০২৫ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত দ্বিপাক্ষীক সম্বন্ধৰ কাৰনে ভিছন ২০২৫ 

নথিপত্ৰৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে । 

ঝ)দুয়োদেশৰ মাজত প্ৰথম বিমানযাত্ৰাৰ সূচনা হয় ৰাতিপুৱা ।গাড ুৰ 

ইন্দোনেছিয়া জাৰ্কাতৰ পৰা মুম্বাইলৈ তেওঁলোকৰ বিমান যাত্ৰাৰ আৰম্ভ 

কৰে । 

নতুন দিল্লী 

১২ ডিচেম্বৰ ২০১৬  

     

 


