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1. আৰব-ভাৰত শক্তি সক্তিলনৰ (এইইএফ) প্ৰথম সংস্কৰণ ভাৰচু্ুৱেল ধৰৱণ অনুক্তিত কৰা হয় 
8-9 জনু 2021 তাক্তৰৱে ভাৰত আৰু মৰৱকাৰ সহ-সভাপক্ততত্বৰ অধীনত। এই অনুিান আৰব-
ভাৰত সহৱ াক্তিতা সক্তিলনৰ (এআইক্তচ্এফ) কা যক্তনবযাহী অনুিন আৰু 12 জানুোৰী 2021 
তাক্তৰৱে ভাৰচু্ুৱেল ধৰৱণ অনুক্তিত ভাৰত আৰু আৰব ৰাষ্ট্ৰ জজাোঁটৰ (এলএএছ) জজুি 
ক্তবষয়াসকলৰ তৃতীয় ববঠকৰ ক্তসদ্ধান্তৰ ৰূপায়ণ আক্তছল। 
 

2. সক্তিলনেনৰ উৱবাধনী অনুিান সৱবাধন জনাই মাননীয় শ্ৰী আৰ জক ক্তসঙ, ভাৰতৰ নে আৰু 
পুনৰবুেহাৰৱ ািু শক্তিৰ, ৰাক্তজুক (স্বাধীন কা যুভাৰ) শক্তি মন্ত্ৰীল মাননীয় ক্তমিঃ আক্তজজ 
ৰাব্বাহ, মৰৱকাৰ শক্তি, েক্তন আৰু পক্তৰৱেশ মন্ত্ৰী; আৰু মাননীয় ডিঃ কামাল হাচ্ান আলীৱয়, 
এলএএছ'ৰ অথযননক্ততক ক্তবষয়ৰ উপ মহাসক্তচ্ব। ইয়াৰ পৰেতী পক্তৰকল্পনা চ্ক্ৰসমূৱহ শক্তি স্থানান্তৰ, 
অন্তিঃ-আঞ্চক্তলক শক্তি বাক্তণজু, হাইড্ৰ'কাবযন আৰু ক্তনউক্লীয়াৰ শক্তি সৃক্তিৰ জেত্ৰত সহৱ াক্তিতাৰ 
সম্ভােনা আৰু প্ৰতুাহ্বানসমূহ অৱবষণ কৱৰ। জপৱনক্তলিসকল বাছক্তন কৰা হয় বহল পক্তৰসৰৰ ভাৰত 
আৰু এলএএছ সদসু ৰাষ্ট্ৰসমূহ ৰাজহুো আৰু বুক্তিিত েণ্ডৰ সংিঠন আৰু মুেু আঞ্চক্তলক 
সংিঠন জ ৱন অৱিযনাইৱজচ্ন অফ্  আৰব জপট্ৰ'ক্তলয়াম এক্সপৰ্য ং কাক্তিচ্ (অ'এক্তপইক্তচ্) আৰু আৰব 
পাৰমাণক্তেক শক্তি এৱজন্সীৰ (এএইএ) পৰা। 
 

3. সক্তিলনেনত জ্ঞান, পাৰিতা আৰু জেি অভুাসৰ ক্তবক্তনময় জদো  ায় ক্তবক্তভন্ন অথযননক্ততক েণ্ডৰ 
শক্তি পক্তৰপকতা অনুিান, নে আৰু পুনৰবুেহাৰৱ ািু শক্তিৰ দ্ৰুত ক্তবকাশ, আঞ্চক্তলক শক্তি ভাি 
বুেস্থা সাধন, বক্তধযত জতল পুনৰুদ্ধাৰ, কঠিন জিছ আহ্ৰণ আৰু সুৰক্তেত ক্তনউক্লীয়াৰ শক্তি সৃক্তি 
আক্তদ জেত্ৰত। লিৱত এই েণ্ডসমূহ শাসন কৰা ক্তনজ ক্তনজ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্তনয়ন্ত্ৰণ নীক্তত, ক্তবক্তনৱয়াি 
সুৱ াি আৰু িৱেষণা আৰু ক্তবকাশ, আৰু প্ৰক্তশেণ সহৱ াক্তিতা সম্ভােনাৰ ওপৰত আৱলাচ্না কৰা 
হয়। 
 

4. ক্তবৱশষজ্ঞসকৱল উৱেে কৱৰ জ   ক্তদও ভাৰত আৰু বহুৱতা এলএএছ সদসু ৰাষ্ট্ৰই পক্তৰচ্ছন্ন আৰু 
জসউজ শক্তি অথযনীক্ততৰ ফাৱল স্থানান্তৰ কক্তৰব ক্তবচ্াক্তৰৱছ, ক্তনকটতম ভক্তেষুতত হাইড্ৰ'কাবযনৰ 
ওপৰত জতওোঁৱলাকৰ ক্তনভয ৰতা সম্ভেপৰ অবুাহত থাক্তকব। 
 

5. সামৰক্তণ ক্তহচ্াৱপ, অংশগ্ৰহণকাৰীসকৱল ক্তনজৰ আন্তক্তৰক প্ৰশংসা জ্ঞাপন কৱৰ দৱুয়া মন্ত্ৰীনল 
সক্তিলনেনত জতওোঁৱলাকৰ সহ-সভাপক্ততত্ব আৰু উদাৰমনা পৃিৱপাষকতাৰ বাৱব, আৰু লিৱত 



এলএএছ'ৰ সাধাৰণ সক্তচ্বালয়ক ধনুবাদ জ্ঞাপন কৱৰ এক অথযপূণয অনুিান ৰূপায়ণত জতওোঁৱলাকৰ 
উত্তম সমন্বয়ৰ বাৱব। 
 

6. জতওোঁৱলাৱক এআইইএফ'ৰ ক্তবতীয় সংস্কৰণ  2023 চ্নত ভাৰতত অনুক্তিত কক্তৰবনল সিত হয়। 
 

নতুন ক্তিল্লী 
জনু 09, 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. 


