
The first Arab-India Energy Forum (June 8-9, 2021) 
June 09, 2021 

প্রথম আরব-ভারত এনার্জি  ফ ারাম (জনু 8-9, 2021) 
জনু 09, 2021 
 
1. 8-9 জনু 2021 ভারুু্যাল ফরম্যাটে ভারত এবং ক ংডম্ অব ম্রটকার সহ-সভাপকতটে আরব-
ভারত এনাকজু ফফারাটম্র (AIEF) প্রথম্ সংস্করণ অনুকিত হটযকিল। অনুিাটন আরব-ভারত 
সহট াকিতা ফফারাটম্র (AICF)  া ুকনবুাহী  ম্ুসূকর্র বাস্তবাযন এবং 12 জানুযারী 2021 তাকরটে 
ভারুু্যাল ইকিযা এবং আরব ফেেস অফ কলটির (LAS) তৃতীয ববঠট র কসদ্ধান্ত হটযকিল। 
 
2. ফফারাটম্র উটবাধনী অকধটবশটন ভাষণ কিটযকিটলন ভারটতর কবিযুৎ, নতুন এবং পুননুবী রণট ািয 
এনাকজু প্রকতম্ন্ত্রী (স্বতন্ত্র র্াজু) শ্রী আর. ফ . কসং; ম্রটকার জ্বালাকন, েকন ও পকরটবশম্ন্ত্রী জনাব 
আকজজ রাব্বাহ; এবং LAS এর অথুনীকত কবষয  সহ ারী ফসটেোকর ফজনাটরল ডঃ  ম্ল হাসান। 
পরবতী ফেনাকর ফসশনগুকল এনাকজু স্থানান্তর, আন্তঃআঞ্চকল  কবিযুৎ বাকণজয, হাইটরা াবুন এবং 
পারম্াণকব  কবিযুৎ উৎপািন ফেটে সহট াকিতার সম্ভাবয এবং র্যাটলঞ্জগুকল অনুসন্ধান  টর। ভারত 
ও LAS সিসয ফিশগুকলর সর ারী ও ফবসর ারী োটতর কবস্তীণু পকরসীম্া আঞ্চকল  সংস্থা এবং 
আরব ফপটরাকলযাম্ রফতাকন ার  ফিশগুকল (OAPEC) এবং আরব পারম্াণকব  শকি সংস্থা 
(AAEA) ফথট  এই পযাটনকলেটির ফনওযা হটযকিল। 
 
3. ফফারাম্টি কবকভন্ন অথুননকত  োটতর জনয শকি িেতা  ম্ুসকূর্র ফেটে জ্ঞান, িেতা এবং 
সটবুাত্তম্ অনুশীলটনর কবকনম্য, নতুন ও পনুনুবী রণট ািয জ্বালানীর েরাকিত কব াশ, আঞ্চকল  
কবিযুৎ ভািাভাকির বযবস্থা বাডাটনা, ফতল পুনরুদ্ধার, োইে িযাস কনষ্কাশন এবং কনরাপি পারম্াণকব  
কবিযুৎ ইতযাকি উৎপািন প্রতযে  টর এবং এই ফসক্টরগুকল কনযন্ত্রণ ারী জাতীয কনযন্ত্র  নীকতসম্ূহ, 
কবকনটযাটির সুট াটির পাশাপাকশ িটবষণা ও উন্নযন ও প্রকশেণ সহট াকিতা সম্ভাবনা কনটযও 
আটলার্না  টর। 
 
4. কবটশষজ্ঞরা উটেে  টরন ফ  ভারত এবং ফবশ  টয টি LAS সিসয রাষ্ট্র ফ ম্ন স্বচ্ছ ও সবুজ 
শকির অথুনীকতর কিট  রূপান্তটরর প্রটর্ষ্টা  টরকিল ফতম্কন হাইটরা াবুটনর উপর তাটির কনভুরতা 
সম্ভবত অিরূ ভকবষযটতও অবযাহত থা টব। 
 
5. উপসংহাটর, অংশগ্রহণ ারীরা ফফারাটম্র সহ-সভাপকতটে এবং উিার পিৃটপাষ তার জনয িইু 
ম্ন্ত্রীর প্রকত তাটির আন্তকর  প্রশংসা জানান, এবং LAS এর ফজনাটরল ফসটেোকরটযেট  এ টি 
কস্থকতশীল  ম্ুসূর্ী এ টে রাোর জনয তাটির র্ম্ৎ ার সম্িটযর জনয ধনযবািও জাকনটযটিন। 
 
6. তাাঁরা 2023 সাটল ভারটত AIEF-এর কবতীয সংস্করণ আহ্বান  রটত সম্মত হটযকিল। 
 
র্নউ র্ির্ি 
জনু 09, 2021 
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