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4তম ভাৰত-ফিফিফিন্স যটুীয়া িফৰষদ ফিিক্ষীয় সহযযাগীতাৰ ওিৰত  
নৱেম্বৰ 06, 2020 
 

1. দ্বিপক্ষীয় সহৱ োগীতোৰ ওপৰত ভোৰত-দ্বিদ্বিদ্বপন্স  ুটীয়ো পদ্বৰষদৰ 4তম বৈঠক,  োৰ সহ-
সভোপদ্বতত্ব কৱৰ ডঃ এছ জয়শংকৰ, ভোৰত গণৰোজযৰ দ্বৈৱদশ দ্বৈষয়ক মন্ত্ৰী আৰু দ্বমঃ টিউৱডোৱৰো 
িকদ্বিন জদু্বনয়ৱৰ, দ্বিদ্বিদ্বপন্স গণৰোজযৰ দ্বৈৱদশ দ্বৈষয়ক দ্বৈভোগৰ সদ্বিৈ, ভোৰিুযৱেি ধৰৱণ 
অনুদ্বিত কৰো হয় 06 নৱেম্বৰ 2020 তোদ্বৰৱে।  
 

2. দৱুয়ো পক্ষই সৈবোঙ্গীণ আৱিোিনো কৱৰ পোৰস্পদ্বৰক গুৰুত্বৰ ৈহুৱতো দ্বৈষয়ত। ততওঁৱিোৱক ভোৰত-
দ্বিদ্বিদ্বপন্স দ্বিপক্ষীয় সম্পকব ৰ তশহতীয়ো উন্নদ্বত দ্বনৰীক্ষণ কৱৰ আৰু দ্বনজৰ ৈহি সম্বন্ধৰ ভদ্বেষযতৰ 
পথ আৱিোিনো কৱৰ। সহ-সভোপদ্বতসকৱি দ্বনজৰ প্ৰদ্বতশ্ৰুদ্বত পুনৰ উৱেে কৱৰ এৱকিৱগ সন্মুেীন 
তহোেো প্ৰতযোহ্বোনৰ দ্বৈৱৰোৱে সহৱ োগীতো শদ্বিশোিী কৰোৰ, দ্বৈৱশষকক স্বোস্থ্য তক্ষত্ৰত তকোদ্বভড-19 
মহোমোৰী তৰোধ কদ্বৰৈকি। 
 

3. সহ-সভোপদ্বত দগুৰোকীৱয় মোদ্বি হয় দইুেন তদশৰ মোজৰ ৰক্ষো প্ৰদ্বতৰক্ষো আৰু সমুদ্ৰ সহৱ োগীতো 
অদ্বধক শদ্বিশোিী কদ্বৰৈকি, দ্বৈৱশষকক সোমদ্বৰক প্ৰদ্বশক্ষণ আৰু দ্বশক্ষো, ক্ষমতো গঠন, দ্বনয়মীয়ো 
ভোতৃত্বৰ ভ্ৰমণ, আৰু প্ৰদ্বতৰক্ষো সোমগ্ৰীৰ ক্ৰয়ৰ তক্ষত্ৰত। ততওঁৱিোক মোদ্বি হয় সন্ত্ৰোসৈোদৰ দ্বৈৱৰোৱে 
 ুজঁৰ তক্ষত্ৰত সহৱ োগীতো ৈৃদ্বে কদ্বৰৈকি সম্বন্ধীয় এৱজদ্বন্সৰ মোজত তথয দ্বৈদ্বনময় আৰু দ্বৈৱশষ 
প্ৰদ্বশক্ষণ প্ৰৱয়োজনৰ তক্ষত্ৰত সহোয়ৰ ত োৱগদ্বদ। 
 

4. দৱুয়োেন তদশৰ অনুনোদশীি আদ্বথবক সম্ভোেনোৰ দ্বভদ্বিত, সহ-সভোপদ্বত সকৱি মোদ্বি হয় ৈোদ্বণজয 
আৰু দ্বৈদ্বনৱয়োগ ৈৃদ্বে কৰোৰ ৈোৱৈ। দৱুয়ো পক্ষই কৃদ্বষ, স্বোস্থ্য আৰু িোমবোিুযটিৱকি, প বটন, শদ্বি, 
আই দ্বি টি, আৰু দ্বৈজ্ঞোন আৰু প্ৰ ুদ্বিৰ তক্ষত্ৰত সহৱ োগ শদ্বিশোিী কদ্বৰৈকি মোদ্বি হয়। 
 

5. দ্বৈৱদশ দ্বৈষয়ক মন্ত্ৰীৱয় ভোৰতীয় দ্বশক্ষোথীসকিক দ্বিদ্বিদ্বপৱন্স প্ৰদোন কৰো দ্বশক্ষো সুৱ োগ ৈোৱৈ প্ৰশংসো 
কৱৰ। ততওঁ দ্বিদ্বিদ্বপন্সকি ভোৰতৰ দ্বৈকোশ আৰু ক্ষমতো দ্বনমবোণ সহৱ োগৰ কথো পুনৰ দ্বনদ্বিত 
কৱৰ। দ্বৈৱদশ দ্বৈষয়ক মন্ত্ৰীৱয় দ্বিদ্বিদ্বপৱনো দ্বশক্ষোথী, পদ্বিত আৰু দ্বশক্ষোদ্বৈদসকিক দ্বনমন্ত্ৰণ দ্বদৱয় 
আই টি ই দ্বি আৰু ই-আই টি ই দ্বি পদৱক্ষপৰ িোভ গ্ৰহণ কদ্বৰৈকি আৰু আই আই টি-ত এ 
এছ ই এ এন দ্বশক্ষোথীসকিক সমদ্বিত দ্বপ এইছ দ্বড তিৱিোদ্বিপৰ সুদ্বৈধো ি’ৈকি।   
 

6. দৱুয়ো তদশৰ তনতোৱকইজনৰ দদৃ্বিভংগীৰ দ্বভদ্বিত ভোৰত আৰু দ্বিদ্বিদ্বপন্সৰ মোজত এক অদ্বধক ৈহি 
আৰু পৰস্পৰ িোভদোয়ক সম্পকব  গঠন গঢ়োৰ, সহ-সভোপদ্বতসকৱি মোদ্বি হয় উদীয়মোন তক্ষত্ৰত, 



ত ৱন পুনৰ সজীে কদ্বৰৈ পৰো শদ্বি, মহোকোশ, িোইৈোৰ সুৰক্ষো আৰু পৰম্পৰোগত ঔষধ, ঘদ্বনি 
সহৱ োগীতোৰ সুদ্বৈধো সৃদ্বি কৰোৰ ৈোৱৈ। 
 

7. দইুেন তদশৰ মোজত ৈোদ্বণজয, দ্বৈদ্বনৱয়োগ্ম প বটন আৰু দ্বশক্ষোথী দ্বৈদ্বনময় ৈহি কদ্বৰৈকি, দৱুয়ো 
পক্ষই মোদ্বি হয় ভোৰত আৰু দ্বিদ্বিদ্বপন্সৰ মোজত এক সহজ দ্বভজো প্ৰদ্বক্ৰয়োৰ প্ৰদ্বত কোম কদ্বৰৈকি। 
 

8. আঞ্চদ্বিক আৰু আিঃৰোষ্ট্ৰীয় দ্বৈষয়ত, দৱুয়ো পক্ষই মোদ্বি হয় ৈহুমুেী তক্ষত্ৰত ঘদ্বনিভোৱে সহৱ োগ 
কদ্বৰৈকি। দ্বৈৱদশ দ্বৈষয়ক মন্ত্ৰী আৰু সদ্বিৈ িকদ্বিৱন দ্বনজৰ প্ৰদ্বতশ্ৰুদ্বত পুনৰ উৱেে কৱৰ এক ৈহু 
স্তৰৰ আংশীদোৰীত্নৰ দ্বদৱশ ভোৰতৰ ইৱিো-তপদ্বিদ্বিক পদৱক্ষপ (আই দ্বপ অ’ আই) আৰু এদ্বিয়োনৰ 
ইৱিো-তপদ্বিদ্বিক দদৃ্বি সমোিৰোি সুৰক্ষো, প্ৰোিু বয আৰু দ্বৈকোশ অজব ন কদ্বৰৈকি সমগ্ৰ অঞ্চিত। 
 

নতুন ফদল্লী 
নযেম্বৰ 06, 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. 

 
 


