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ভাৰত আৰ ু এষ্ট'নিয়াৰ মাজত নিদেশ কাৰ্যালয় আদলাচিাৰ 
11তম চক্ৰ 
নৱেম্বৰ 26, 2021 
 

1. ভাৰত আৰু এষ্ট'ননয়াৰ মাজত নিৱেশ কাৰ্যালয় আৱলাচনাৰ 11তম চক্ৰ 25 নৱেম্বৰ 2021 
তানৰৱে তানিনত অনুনিত হয়। ভাৰতীয় প্ৰনতনননি েলৰ ননতৃত্ব কৱৰ নমৱেে নৰনাট চানু্ধৱে, 
সনচি (পনিম), নিৱেশ নিষয়ক মন্ত্ৰালয় আৰু এষ্ট'ননয়ান প্ৰনতনননিত্বৰ ননতৃত্বকৱৰ নিৱেশ 
নিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজনননতক নিষয়ৰ উপ সনচি, নমিঃ নৰইন টাম্মাচ্ছাৱৰ। 
 

2. এই এফঅ'নচ অনুনিত কৰা হহৱে এৱন এক সময়ত নৰ্নতয়া ভাৰত আৰু এষ্ট'ননয়াই 
কূটনননতক সম্পকয ৰ 30 িেৰ উেৰ্াপন কনৰৱে আৰু েৱুয়া লগৱত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা পনৰষেৰ 
অ-স্থায়ী সেসয। এষ্ট'ননয়ান পক্ষই ভাৰতৰ নসদ্ধান্তৰ আেৰনি জনাই তানিনত এক আোসী 
অনভৰ্ান নোলাৰ আৰু ইয়াৰ শীঘ্ৰ উৱবািনৰ অৱপক্ষা কনৰৱে। নতওঁৱলাৱক লগৱত ভাৰতক 
অনভনন্দন জনাই ভাৰতীয় স্বািীনতাৰ 75 িেৰৰ িাৱি। ভাৰৱত এষ্ট'ননয়াৰ প্ৰনত ননজৰ 
প্ৰশংসা প্ৰকাশ কৱৰ প্ৰথম নেশসমূহৰ নভতৰৰ নহাোৰ িাৱি নৰ্ ক'নভশ্বীল্ড আৰু ক'নভনিন 
েৱুয়া, আৰু ভাৰতীয় টীকাকৰি প্ৰমাি-পত্ৰ স্বীকৃত কনৰনেল। 
 

3. এই এফঅ'নচ-নয় এক সুৱৰ্াগ প্ৰোন কৱৰ নবপক্ষীয় সম্পকয ৰ সম্ৰ  পনৰসৰ ননৰীক্ষি কৰাৰ। 
েৱুয়া পক্ষই নকিাটাও নক্ষত্ৰত আমাৰ অংশীোনৰত্বৰ িনাত্মক গনতপথ সন্তুনষ্টৱৰ উৱিে কৱৰ। 
নতওঁৱলাৱক চাইিাৰ সুৰক্ষা আৰু নিনজটাইৱজচন, তথয সুৰক্ষা আৰু ই-প্ৰশাসনৰ নক্ষত্ৰত 
অিযাহত আৰু ভনেষযতৰ সহৱৰ্ানগতা আৱলাচনা কৱৰ। নতওঁৱলাৱক চাইিাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত 
এক আৱলাচনা স্থাপন কৰাৰ সম্ভােনা অৱম্বষি কনৰিনল সন্মত হয়। নতওঁৱলাৱক লগৱত 
সহৱৰ্ানগতাৰ নতুন আৰু উেীয়মান নক্ষত্ৰ অৱম্বষি কনৰিনল সন্মত হয় নৰ্ৱন স্বাস্থয প্ৰৰু্নি, 
গৱেষিা আৰু উদ্ভােন, নশক্ষা আৰু ষ্টাটয আপ। েৱুয়া পক্ষই সন্মত হয় িানিজয আৰু নিননৱয়াগ 
উন্নত কৰাৰ প্ৰৱয়াজন, আৰু সংসৃ্কনত, নচৱনমা আৰু পৰ্যটনত সহৱৰ্ানগতা প্ৰচাৰৰ প্ৰৱয়াজনৰ 
ওপৰত। 
 

4. েৱুয়া পক্ষই পাৰস্পনৰক ৰুচীৰ আঞ্চনলক আৰু নিশ্বৱৰ্াৰা নিষয়সমূহৰ ওপৰত ভাি নিননময় 
কৱৰ, ৰ্াৰ নভতৰত আফগাননস্তান, ইৱডা-নপনচনফক আৰু ভাৰত-ইউৱৰাপীয় অংশীোনৰত্ব 
অন্তভুয ি আনেল। নতওঁৱলাৱক লগৱত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ আৰু আন িহুপক্ষীয় মঞ্চত সহৱৰ্ানগতা উন্নত 
কনৰিনল সন্মত হয়। 
 



5. সনচিগৰাকীৱয় (পনিম) এষ্ট'ননয়াৰ নিৱেশ মন্ত্ৰী, নমৱেে এভা-মানৰয়া নলৱমটচৰ হসৱত 
সাক্ষাৎ কৱৰ আৰু নবপক্ষীয় সম্পকয  শনিশালী কৰাৰ সুৱৰ্াগসমূহ আৱলাচনা কৱৰ। 
সনচিগৰাকীৱয় (পনিম) লগৱত সংসেৰ নিৱেশ নিষয়ক সনমনতৰ সভাপনত, নমিঃ মাৱকয া 
নমহৱকলচন আৰু সংসেৰ সেসয নমিঃ ৰাউৱভা টামক লগ কৱৰ আৰু সংসেীয় সহৱৰ্ানগতা 
আৱলাচনা কৱৰ আৰু পাৰস্পনৰক ৰুচীৰ নিষয়সমূহৰ ওপৰত ভাি নিননময় কৱৰ। 

 
তানিি 
িদেম্বৰ 25, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 


