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ভারত-ক্যাররক্ম (রিএআরআইরিওএম) রিদেশমন্ত্রীদের বিঠক্ 
সিদেম্বর 24, 2022  

 

23সশ সিদেম্বর 2022 তাররদে রিউইয়দক্ে  ইউএিরিএ-র ফাাঁদক্ চতুর্ে ভারত-   
ক্যাররক্ম(রিএআরআইরিওএম) বিঠক্ অিরুিত হদয়দে। পররাষ্ট্র রিষয়ক্ মন্ত্রী(ইএএম) ডঃ এি. 
িয়শংক্র এিং িারিি-এর পররাষ্ট্র রিষয়ক্, বিদেরশক্ িারিিয এিং অরভিািি মন্ত্রী মািিীয় ঈমি 
ক্ার্ে দি যুগ্মভাদি বিঠদক্র িভাপরতত্ব ক্দরি।  

2. 2019 িাদির সিদেম্বর মাদি ইউএিরিএ-র ফাাঁদক্ ক্যাররক্ম সেশগুরির সিতৃিদৃের িাদর্ প্রধািমন্ত্রী 
িদরন্দ্র সমােীর ঐরতহারিক্ বিঠক্দক্ অিিুরি ক্দর এই বিঠক্টি অিরুিত হদয়দে। িািোদডাি, সডারমরিক্া, 
িাহামাি, সেিাডা, গুদয়িা, িামাইক্া, সিন্ট রক্র্ি ও সিরভি, সিন্ট রভিদিন্ট ও েয সেিাডাইিি, 
রিরিোে ও সর্ািাদ া, িুররিাম-এর মািিীয় রিদেশমন্ত্রী ি বিঠদক্ অংশেহি ক্দরদেি।     

3. বিঠদক্ উভয়পক্ষ ভারত এিং ক্যাররক্ম সেশগুরির মদধয িহদযার তার অরিচরিত অে রতদত েুরশ 
প্রক্াশ ক্দরদে। তারা 2019 িাদি ক্যাররক্ম সেশগুরির িাদর্ প্রধািমন্ত্রী িদরন্দ্র সমােীর বিঠদক্ প্রধািমন্ত্রীর 
স াষিাগুরির িাস্তিায়দির পযোদিাচিাও ক্দরদেি।   

4.  েইু তরফ, রািনিরতক্ িম্পক্ে দক্  ভীর ক্রা এিং অরতমারর পরিতী আরর্েক্ পিুরুদ্ধাদরর প্রিদে 
িারিিয ও রিরিদয়া  এিং িহদযার তা িরৃদ্ধ ক্রা রিদয় আদিাচিা ক্দরদে। উভয়পক্ষই ক্যাররক্ম সেশগুরির 
প্রদয়ািদির রভরিদত সর্ির সমড এিং রিদশষ প্ররশক্ষি সক্ািে ও রিদশষজ্ঞদের সডপুদর্শি িহ উন্নয়ি 
অংশীোররত্ব ও িক্ষমতা িরৃদ্ধর রিষদয়ও আদিাচিা ক্দরদে।   

5.  সক্ারভড19 অরতমাররর িমদয় অতযািশযক্ ওষধু এিং ভযাক্রিি িরিরাদহর মাধযদম ভারদতর িংহরত 
প্রক্াশদক্ ক্যাররক্ম সিতারা স্বীকৃ্রত রেদয়দে এিং ধিযিাে জ্ঞাপি ক্দরদে। েইু তরফ, স্বাস্থ্য ও 
ফামোরিউটিক্যািি, পরম্পরা ত ওষধ, আইটি ও আইটিইএি ক্ষমতায়ি , িংসৃ্করত ও ক্রীড়া িহ িম্ভািয 
সক্ষিগুরিদত িহদযার তা রিদয়ও আদিাচিা ক্দরদে।  

6. আন্তিে ারতক্ সফারাদম িারর র্াক্া িহদযার তা রিদয় েইু তরফ তাদের িদন্তাষ প্রক্াশ ক্দরদে। তারা 
োেয ও শরি িুরক্ষা, িিিায়ু পররিতে দি প্ররতদরাধ ক্রা পাশাপারশ রিপযেয় সমাক্ারিিা ও রস্থ্রতস্থ্াপক্তার 
মত বিরিক্ রিষয়গুরিদত এক্িাদর্ ক্াি ক্রদত িম্মত হদয়দে।   

7. তারা রিশাি িংেযক্ ও প্রািিন্ত ভারতীয় অিািািীদের ভূরমক্া ও অিোদির ক্র্া রিদশষভাদি উদেে 
ক্দরদে যারা ভারত ও ক্যারররিয়াি অঞ্চদির মদধয িনু্ধদত্বর িংদযা  রহদিদি ক্াি ক্দর চদিদেি। তারা 
িি দির িাদর্ িি দির সযা াদযা  এিং িাংসৃ্করতক্ িংদযা দক্ আরও  ভীর ক্রার রেদক্ এক্িাদর্ ক্াি 
ক্রদত িম্মত হদয়দে।   

8.  চতুর্ে ভারত- ক্যাররক্ম রিদেশমন্ত্রীদের বিঠক্, রিপারক্ষক্ এিং বিরিক্ সপ্ররক্ষত উভয়দক্ষদি তাদের 
িম্পক্ে দক্  ভীর ক্রার িিয প্ররতশ্রুরতদক্ রিদশষভাদি উদেে ক্দরদে।   

 
নিউ ইয়র্ক  
সেপ্টেম্বর 23, 2022  

 

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. 

 


