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ষষ্ঠ ভারত - জার্মানি আন্তঃসরকানর আলাপ-আললাচিার পরূ্মাঙ্গ 
অনিলেশলি য ৌথভালে সহাপনতত্ব কলরলেি প্রিাির্ন্ত্রী 
 
ভারত - জার্মানি আন্তঃসরকানর আলাপ-আললাচিার (আইনজনস) পূর্মাঙ্গ অনিলেশলি সসলেলশর চযালেলর ওলফ 
সকাললজর সলঙ্গ স ৌথভালে সভাপনতত্ব কলরলেি প্রিাির্ন্ত্রী শ্রী িলরন্দ্র সর্ােী।  

 প্রারনিক েক্তলেয েইু সিতাই নিপানিক সম্পলকম র গুরুত্বপূর্ম নেনভন্ন নেক সহ একানিক অনভন্ন আঞ্চনলক ও 
আন্তজম ানতক নেষয়গুনলর কথা উলেখ কলরি। প্রিাির্ন্ত্রী সজার নেলয় েললি, জটিল এই নেশ্ব পনরনিনতলত ভারত 
- জার্মানি অংশীোনরত্ব সাফললযর েষৃ্টান্ত হলয় উঠলত পালর। ভারলতর 'আত্মনিভম র ভারত' অনভ ালি অংশগ্রহলর্র 
জিয নতনি জার্মানিলক আর্ন্ত্রর্ জানিলয়লেি।  

আন্তঃসরকানর আলাপ-আললাচিার নেনভন্ন নেষয় সম্পলকম  নিলজলের বেঠলক েইু সেলশর র্ন্ত্রী ও আনিকানরকরা 
সংনিপ্ত নেেরর্ী সপশ কলরি। এরর্লিয রলয়লে - পররাষ্ট্র নেষয়ক ও নিরাপত্তা; অথমনিনতক, আনথমক িীনত, 

বেজ্ঞানিক ও সার্ানজক আোি-প্রোি; জলোয়,ু পনরলেশ, েীর্মিায়ী উন্নয় এেং শনক্ত।  

ভারলতর পি সথলক অথমর্ন্ত্রী শ্রীর্তী নির্মলা সীতারর্ি, নেলেশর্ন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর, নেজ্ঞাি ও প্র ুনক্ত প্রনতর্ন্ত্রী 
ডাঃ নজলতন্দ্র নসং এেং নশল্প প্রসার ও অভযন্তরীর্ োনর্জয েপ্তলরর সনচে শ্রী অিরুাগ বজি নেেরর্ী সপশ 
কলরি।  

পনরলেশ-োন্ধে ও নিরন্ত্রর্ অগ্রগনতর ললিয অংশীোনরত্ব গল়ে সতালার জিয ভারলতর প্রিাির্ন্ত্রী এেং সসলেলশর 
চযালেললরর র্লিয স ৌথ সর্াষর্াপত্র স্বািলরর র্িয নেলয় এই পূর্মাঙ্গ অনিলেশলির সর্ানপ্ত হয়। েীর্ম সর্য়ােী 
নভনত্তলত উন্নয়লির লিয পূরলর্ ভারত ও জার্মানির র্লিয সরকানর প মালয় সহল ানগতা গল়ে সতালার উলদেশলশয এই 
অংশীোনরলত্ব অগ্রানিকার সেওয়া হলয়লে। েইু সেলশর র্লিয সহল ানগতার অঙ্গ নহলসলে জার্মানি ২০৩০ প মন্ত 
নেনভন্ন উন্নয়ির্ূলক সিলত্র ১০ নেনলয়ি ইউলরা নেনিলয়ালগর নেষলয় অঙ্গীকার প্রকাশ কলরলে। এর্িনক, েইু 
সেলশর র্লিয স্বািনরত স ৌথ সর্াষর্াপলত্র উচ্চ প মালয় সহল ানগতা ও রাজনিনতক নেশা নির করলত 
আন্তঃসরকানর আলাপ-আললাচিার কাঠালর্ার র্লিয একটি র্ন্ত্রী প মালয়র েযেিা গল়ে সতালার কথাও েলা 
হলয়লে।  

আন্তঃসরকানর আলাপ-আললাচিার পর একটি স ৌথ সর্াষর্াপত্র গ্রহর্ করা হয়।  

র্ন্ত্রী প মালয় নিপানিক বেঠলকর সর্য় একানিক চুনক্ত স্বািনরত হয়।  

 

োনলমি 

যর্ 02, 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. 

 



 


