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আন্দামান আৰু ননক াবাৰ দ্বীপপঞু্জ আৰু আকেহ সংক াগৰ 
ওপৰত নদ্বতীয়  টুীয়া  মমৰত বল ববঠ  
 ডিচেম্বৰ 19, 2022 
 

1. আন্দামান আৰু ডনচ াবাৰ দ্বীপপুঞ্জ (এএনআই) আৰু আচেহ অঞ্চল, ইচডাচনডেয়াৰ মাজৰ 
সংচযাগ উন্নয়নৰ ওপৰত যুটীয়া  মমৰত বল ববঠ ৰ ডদ্বতীয় সংস্কৰণ পৰ্ম  ব্লেয়াৰত 19 
ডিচেম্বৰ 2022 তাডৰচে অনুডিত  ৰা হয়। ভাৰতীয় প্ৰডতডনডি দলৰ ব্লনতৃত্ব  চৰ শ্ৰী 
ডবশ্বাস োপ াচল, যুটীয়া সডেব (দডিণ), ডবচদশ ডবষয়  মন্ত্ৰালয় আৰ ু ইচডাচনডেয়ান 
প্ৰডতডনডি দলৰ ব্লনতৃত্ব  চৰ মাননীয় ডমিঃ জাৰ্ডমচ া এইছ প্ৰাচেৰ্চয়াচে, দডিণ আৰু মিয 
এডছয়ান ডবষয়  পডৰোল , ইচডাচনডেয়াৰ ডবচদশ ডবষয়  মন্ত্ৰালয়। 

 
2. ববঠ েনত, প্ৰডতডনডি দলৰ প্ৰমুেচ ইজচন 2019 েনৰ প্ৰথমেন ব্লজটিএফ ববঠ ৰ ডপছত 

এএনআই আৰু আচেহৰ মাজত সংচযাগ উন্নয়নত ব্লহাো প্ৰগডত আৰু সমসযাসমহূৰ ডনৰীিণ 
 চৰ। এএনআই আৰু আচেহৰ অথমননডত  িমতা ডবস্তাৰৰ বাচব, দচুয়া পিই অঞ্চল দৰু্াৰ 
মাজত বাডণজয, পযমৰ্ন আৰু মানে সংচযাগ আগনল প্ৰোৰৰ উপায় আৰ ুোবাংত আৰু 
তাৰ আচশ-পাচশ বন্দৰ সম্বন্ধীয় আন্তিঃগাাঁথডনৰ প্ৰ ল্পসমূহৰ ডিডত আচলােনা  চৰ। 

 
3. বাডণজয আৰু ডবডনচয়াগ উন্নত  ৰাৰ বাচব, ব্লজটিএফ-ব্লয় সন্মত হয় দচুয়া পিৰ বযেসায় 

ব্লেম্বাৰ আৰু সম্ভােয ডবডনচয়াগ াৰীস লৰ মাজত ভাব ডবডনময়ৰ সুচযাগ উন্নত  ৰাৰ 
বাচব। মহামাৰীৰ ডপছত আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় পযমৰ্ন পুনৰদু্ধাৰ বহ অহাৰ প্ৰডত লিয ৰাডে, দচুয়া 
পিই ডসদ্ধান্ত লয় জল পযমৰ্ন,কু্ৰজ জাহাজ ভ্ৰমণ, আৰু পযমৰ্ন অপাচৰৰ্ৰসমূহৰ মাজত 
ভাব ডবডনময় উৎসাডহত  ডৰবনল। অঞ্চলচৰ্াৰ সমদৃ্ধ সাগৰীয় সম্পদৰ প্ৰডত লিয ৰাডে, 
ব্লতওাঁচলাচ  লগচত মাছ মৰা অপাচৰৰ্ৰৰ িমতা ডনমমাণত সহচযাগ  ডৰবনল আৰু ইজচন 
ডসজনৰ অডভজ্ঞতাৰ পৰা জ্ঞান প্ৰাপ্ত  ডৰবনল ডসদ্ধান্ত লয়। ব্লজটিএফ-ব্লয় লগচত এএনআই 
আৰু আচেহৰ মাজত ডশিাগত সহচযাডগতা আৰ ু সাংসৃ্কডত  সম্প ম  উন্নত  ৰাৰ িৰণ 
আচলােনা  চৰ। 

  



 
4. এএনআই আৰু আচেহৰ মাজৰ সংচযাগৰ উন্নয়ন এ  মূল উপাদান ইচডা-ব্লপডেডফ ত 

সামুডি  সহচযাডগতাৰ অংশীদাৰী দডৃিভংগীৰ, ডয ব্লম' 2018 েনত মাননীয় প্ৰদান মন্ত্ৰী 
শ্ৰী নচৰন্দ্ৰ ব্লমাদী আৰু ইচডাচনডেয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপডত, মাননীয় ডমিঃ জ' ' ডেি'ি'ব্লে ডসদ্ধান্ত 
বলডছল। ব্লজটিএফ-ৰ তৃতীয় সংস্কৰণ 2023 েনত আচেহত অনুডিত  ৰা হ'ব বুডল আশা 
 ৰা বহচছ। 

 
পৰ্ম  ব্লেয়াৰ 
নিকেম্বৰ 19, 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. 

 


