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8তম ব্ৰাজিল-ভাৰত যটুীয়া পজৰষদ বৈঠকৰ (আগষ্ট 24, 2022) 
যটুীয়া সংৈাদ জৈৈৃজত 
আগষ্ট 27, 2022 
 

1. 8ম ব্ৰাজিল-ভাৰত যুটীয়া পজৰষদ বৈঠক (জিজিএম), জয ব্ৰাজিলৰ জৈদদশ জৈষয়ক মন্ত্ৰী, 
জমিঃ কাললছ এল্বাদ ল্ া জৰেংদকা জৰেংকা আৰু ভাৰতৰ জৈদদশ জৈষয়ক মন্ত্ৰী (ইএএম), ডিঃ এছ 
িয়শেংকদৰ সহ-অধ্যক্ষতা কদৰ, ব্ৰাজিজলয়াত 24 আগষ্ট 2022 তাজৰদে অনুজিত হয়। 
 

2. জৈদদশ জৈষয়ক মন্ত্ৰীদয় 25-27 িানুৱাৰী 2020 তাজৰেৰ মাননীয় জমিঃ জিয়াৰ ৈলদিাদনদৰাৰ 
ভাৰত ভ্ৰমণ স্মৰণ কদৰ জযজতয়া জতওঁ গণতন্ত্ৰ জদৱসৰ উদযাপনত মুেয অজতজি আজছল। এই 
ভ্ৰমদণ দদুয়ােন জদশৰ মািত এক উন্নত সেংদযাগৰ জভঁটি প্ৰদান কদৰ। জতওঁ লগদত ৰাষ্ট্ৰপজত 
ৈলদিাদনদৰাক ধ্নযৈাদ জ্ঞাপন কদৰ 15 আগষ্টত 75তম ৈাজষলকী উদযাপনত অেংশগ্ৰহণ কৰাৰ 
ৈাদৈ জয আইএনএছ তাকল াছত অনুজিত কৰা বহজছল জতওঁৰ উপজিজতত। 
 

3. 2006 িনত িাপন জহাৱা জকৌশলগত অেংশীদাজৰত্ব সময়ৰ বসদত গভীৰ বহ আজহদছ ৈহুদতা 
েণ্ডক আৱজৰ। এই অেংশীদাজৰত্বৰ জভজি বহদছ সাধ্াৰণ গণতাজন্ত্ৰক আদশল, এক সদশৃ জৈশ্বৈযাপী 
দশলন, আৰু সামাজিক অন্তভুল জি আৰু জনিৰ িনগণৰ কলযাণৰ ৈাদৈ অিলননজতক জৈকাশ সাধ্ন 
কজৰৈনল এক প্ৰজতশ্ৰুজত। দদুয়ােন জদদশ লগদত ৈহুপক্ষীয় সেংগঠনসমূহদতা জৈস্তাৰভাদৱ সহদযাগ 
কদৰ, যাৰ জভতৰত আদছ ৰাষ্ট্ৰ সেংঘ, আৰু ৈহুপক্ষীয় মঞ্চ জযদন জি20, জৈআৰআইজিএছ, 
আইজৈএছএ, জৈএএছআইজি আৰু জি4। 
 

4. দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় জিপক্ষীয় সম্পকল ৰ সমগ্ৰ পজৰসৰৰ ওপৰত আদলািনা কদৰ। জতওঁদলাদক 
ৈাজণিয আৰু অিলননজতক সম্পকল  পুনৰীক্ষণ কদৰ আৰু ক'জভদ-19 মহামাৰীৰ উপিাপন কৰা 
সমসযাদৈাৰৰ স্বদিও জিপক্ষীয় ৈযৱসায়ত জহাৱা জিৰ ৈৃজিৰ ওপৰত সন্তুজষ্ট প্ৰকাশ কদৰ। 
2021 িনত মুঠ জিপক্ষীয় ৈযৱসায় 63.5%  ৈৃজি বহদছ 11.53 জৈজলয়ন মাজকল ন ডলাৰ বহ 
বগ পূৱলৰ ৈছৰৰ তুলনাৰ, আৰু ভাৰত ব্ৰাজিলৰ 5ম ৈৃহিম ৈযৱসায় অেংশীদাৰ বহ উদঠ। 
জতওঁদলাদক জিপক্ষীয় ৈযৱসায়ৰ জৈকাশৰ ৈৃহৎ সম্ভাৱনা আৰু বৈজিত্ৰ্যকৰণ উদেে কদৰ আৰু 
ৈযজিগত েণ্ডক জনি জনি ৈিাৰত সুদযাগসমূহ অদেষণ কজৰৈনল আহ্বান কদৰ। 
 

5. মন্ত্ৰীদকইিদন ভাৰত-ব্ৰাজিল ৈাজণিয তত্ত্বাৱধ্ান পিজতৰ (টিএমএম) 6তম বৈঠক অজত শীদে 
ব্ৰাজিজলয়াত অনুজিত কৰাৰ গুৰুত্ব উদেে কদৰ জিপক্ষীয় ৈাজণিয-সেন্ধীয় জৈষয়সমূহ আদলািনা 
কৰাৰ ৈাদৈ। তদপুজৰ, দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় লগদত ভাৰত-এমইআৰজিঅ'এছইউআৰ 
অগ্ৰাজধ্কাৰমূলক ৈাজণিয িুজিৰ পজৰসৰৰ দ্ৰুত জৈস্তাৰৰ প্ৰজত জনিৰ সমিলন প্ৰকাশ কদৰ। 
 



6. মন্ত্ৰীদকইিদন জৈকাশ আৰু োদয সুৰক্ষাৰ ৈাদৈ কৃজষ আৰু পশুধ্ন উৎপাদন আৰু ৈাজণিযৰ 
গুৰুত্ব জিনাি কদৰ। এই সন্দভল ত, জতওঁদলাদক দদুয়ােন জদশৰ সেন্ধীয় কতৃল পক্ষৰ ইচ্ছাৰ 
স্বাগতম িনাই কৃজষগত আৰু পশুধ্ন ৈযৱসায়ৰ ওপৰত এক কাজৰকৰী সজমজত িাপন কৰাৰ, 
জনজদলষ্ট ৈিাৰ উপলজি সমসযা, অনাময় আৰু উজিদ অনাময় ৈযৱিা আৰু জনয়ন্ত্ৰণ ৈযৱিা 
সাধ্ন কজৰৈনল, আৰু এই জক্ষত্ৰ্ত তিয, জৈদশষজ্ঞ আৰু অজভজ্ঞতা জৈজনময় কৰাৰ উদেশযৰ 
বসদত। 
 

7. ভাৰতৰ জৈদদশ জৈষয়ক মন্ত্ৰীদয় তিয প্ৰযুজি জসৱা আৰু উপকৰণ, যন্ত্ৰপাজত, শজি, অ'জ্াৰ 
অেংশ, সুৰক্ষা উৎপাদন, জিনদ্ক আৰু স্বািযযত্ন সামগ্ৰীৰ দদৰ জক্ষত্ৰ্ত ব্ৰাজিজলয়ান জৈজনদয়াগ 
উদেে কদৰ। ব্ৰাজিজলয়ান জৈদদশ মন্ত্ৰীদয় উদেে কদৰ জয ৈহুদতা ভাৰতীয় জকাম্পানীদয় 
ব্ৰাজিলত জৈজনদয়াগ কজৰদছ জতল, েনন, অজভযাজন্ত্ৰকী, জেক্টৰ উৎপাদন, তিয প্ৰযুজি, ঔষধ্, 
কৃজষ ৰসায়ন আৰু শজি সম্প্ৰিাৰৰ দদৰ েণ্ডত। দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় জসিান্ত লয় জসই েণ্ডদৈাৰ 
জৈস্তাৰ কজৰৈনল য'ত জকাম্পানীসমূদহ ব্ৰাজিল আৰু ভাৰত দদুয়াদত জৈজনদয়াগ কজৰদছ। 
 

8. মন্ত্ৰীদকইিদন ব্ৰাজিল আৰু ভাৰতৰ মািত বিত কৰ প্ৰজতদৰাধ্ৰ জনয়ম সেংদশাধ্ন নীজত আৰু 
আয়ৰ ওপৰত কৰৰ সম্পকল ত জৈিীয় িাঁজক প্ৰজতদৰাধ্ৰ (বিত কৰ িুজিৰ নীজত) স্বাক্ষৰৰ 
স্বাগতম িনায়, জয জকাম্পানীসমূহৰ মািত প্ৰজতদযাজগতা ৈৃজি কজৰৈ আৰু দদুয়ােন জদশত 
নতুন জৈজনদয়াগ সাধ্ন কজৰৈ। 
 

9. দদুয়া পক্ষই ইিান'ল উৎপাদন, জগৌ পালন আৰু দগু্ধ সামগ্ৰী জৈকাশত জিপক্ষীয় সহদযাজগতাৰ 
জশহতীয়া প্ৰগজতৰ ওপৰত সন্তুজষ্ট প্ৰকাশ কদৰ। জতওঁদলাদক লগদত ৰক্ষা, জৈজ্ঞান আৰু প্ৰযুজি, 
আৰু স্বািয-সেন্ধীয় জক্ষত্ৰ্ত সহদযাজগতাৰ স্তৰ ৈৃজি কজৰৈনল গভীৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কদৰ। এই 
সন্দভল ত, ব্ৰাজিজলয়ান পক্ষই ভাৰত িৰকাৰক ধ্নযৈাদ জ্ঞাপন কদৰ মহামাৰীৰ সময়ত 
ক'জভড-19 প্ৰজতদষধ্ক জযাগান ধ্ৰাৰ ৈাদৈ। 
 

10. এই সন্দভল ত, দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় বিৱ-শজি আৰু বিৱ-ইন্ধনত সহদযাজগতাৰ জক্ষত্ৰ্ত জহাৱা 
প্ৰগজত সন্তুজষ্টৰ উদেে কদৰ। জতওঁদলাদক এজপ্ৰল 2022 িনত ব্ৰাজিজলয়ান েজন আৰু শজি 
মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ প্ৰসঙ্গ কদৰ আৰু জসই উপলক্ষত জলাৱা জসিান্ত প্ৰজতধ্বজন কদৰ বিৱ-
শজি আৰু বিৱ-ইন্ধনৰ ৈাদৈ এক ভাৰত-ব্ৰাজিল জমত্ৰ্তা িাপনৰ জদদশ কাম কৰাৰ। 
জতওঁদলাদক এই েণ্ডত অজধ্ক সহদযাজগতাৰ সম্ভাৱনা আৰু ৈহনশীল উন্নয়ন অিল নত ইয়াৰ 
গুৰুত্বপূণল ভূজমকা স্বীকৃত কদৰ। 
 

11. মন্ত্ৰীদকইিদন 2022 িনত ৰাষ্ট্ৰ সেংঘ সুৰক্ষা পজৰষদত দদুয়ােন জদশৰ মািৰ ঘজনি 
সহদযাজগতাৰ প্ৰশেংসা কদৰ, জযজতয়া দদুয়ােন জদশ সদসয জনৈলাজিত বহজছল। জতওঁদলাদক লগদত 
ৰাষ্ট্ৰ সেংঘ সুৰক্ষা পজৰষদৰ এক জৈসৃ্তত সেংদশাধ্নৰ গুৰুত্বপূণল প্ৰদয়ািন পুনৰ জনজিত কদৰ, 
জৈদশষনক িায়ী আৰু অিায়ী দদুয়া জৈভাগদত ইয়াৰ জৈস্তাৰত, ইয়াত অজধ্ক প্ৰজতজনজধ্শীল, 
কাযলকৰী আৰু প্ৰজতজিয়াশীল কজৰৈনল আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় শাজন্ত আৰু সুৰক্ষাৰ সমসামজয়ক 
প্ৰতযাহ্বানদৈাৰৰ প্ৰজত। 
 



12. দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় জি20-ৰ গুৰুত্ব উদেে কদৰ আৰু ভাৰত (2023) আৰু ব্ৰাজিলৰ (2024) 
আগন্তুক অধ্যক্ষতাত ঘজনিভাদৱ সহদযাগ কজৰৈনল সন্মত হয়। 
 

13. মন্ত্ৰী জৰেংকা আৰু িয়শেংকদৰ সন্মত হয় আইএছজৈএ-ক নতু গজত জদৈনল, জয ভাৰত, ব্ৰাজিল 
আৰু দজক্ষণ আজৰকাক একজত্ৰ্ত কদৰ, জতজনেন ৈৃহৎ গণতাজন্ত্ৰক, ৈহুত্বৈাদী, আৰু বৈজিত্ৰ্ময় 
সমাি জতজনেন মহাদদশৰ পৰা, উন্নয়নশীল জৈশ্ব আৰু দজক্ষণ-দজক্ষণ সহদযাজগতাৰ স্বািলত। 
দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় লগদত জৈআৰআইজিএছ-ৰ অধ্ীনত সহদযাজগতাৰ স্বাগতম িনায় জয জনিৰ 
সৃজষ্টৰ পৰা দদুয়ােন জদশক অিলপূণল িলািল প্ৰদান কজৰ আজহদছ। 
 

14. মন্ত্ৰীদকইিদন এদম্প্ৰিা ব্ৰাজিল জড ক'জমউজনকাকাউ (ইজৈজি) আৰু ভাৰতৰ প্ৰিাৰ ভাৰতীৰ 
মািত ৈুিাৈুজিৰ স্মাৰক পত্ৰ্ৰ স্বাক্ষৰৰ স্বাগতম িনায় জৈজভন্ন মঞ্চত জনিৰ প্ৰদযািনা কৰা 
জৈষয়ৈস্তু জৈজনময়ৰ ৈাদৈ। দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় আগনল সেংসৃ্কজত জৈজনময় অনুিান 2020-2023 
স্মৰণ কদৰ আৰু ইয়াৰ অধ্ীনত জহাৱা সােংসৃ্কজতক কাযলকলাপসমূহৰ আদয়ািনৰ স্বাগতম 
িনায়, জৈদশষনক জম'ৰ পৰা িলুাই 2022 বলদক নতুন জদেীত অনুজিত জহাৱা প্ৰদশনী 
"ব্ৰাজিজলয়া 60+ আৰু আধু্জনক ব্ৰাজিলৰ গঠন", আৰু লগদত মািল  2021 িনৰ পৰা অনুজিত 
জহাৱা স্বাধ্ীনতাৰ অমৃত মদহাৎসৱৰ (ভাৰত িৰকাদৰ স্বাধ্ীনতাৰ 75তম ৈাজষলকী স্মৰণৰ 
ৈাদৈ আদয়ািন কৰা অনুিানৰ িম) অধ্ীনত জহাৱা জৈজভন্ন কাযলকলাপ। 
 

15. দদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় ভাৰতৰ স্বাধ্ীনতাৰ 75তম ৈাজষলকী (15 আগষ্ট) আৰু ব্ৰাজিলৰ স্বাধ্ীনতাৰ 
জিশতৈাজষলকী (7 জিদেেৰ) উপলদক্ষ অজভনন্দন জৈজনময় কদৰ, জযদহতু বৈঠকেন এই শুভ 
তাজৰেদকই্াৰ সমীপত অনুজিত কৰা বহজছল। এই উপলক্ষত, এক জৈদশষ সৃ্মজতদসৌধ্ ডাক 
টিক্ মুকজল কদৰ ব্ৰাজিজলয়ান ডাদক ভাৰতৰ স্বাধ্ীনতাৰ 75 ৈছৰ জিজিত কৰাৰ ৈাদৈ। 
জতওঁদলাদক লগদত কয় জয জতওঁদলাদক আগ্ৰদহদৰ ৈা্ িাইদছ 2023 িনত কূ্ননজতক সম্পকল  
স্তাপনৰ 75 ৈছৰ উদযাপন কজৰৈনল। 
 

16. মন্ত্ৰীদকইিদন যুটীয়া পজৰষদ বৈঠক পিজতৰ গুৰুত্ব উদেে কদৰ আৰু আগন্তুক বৈঠকেন 
2024 িনত এক পাৰস্পজৰকভাদৱ সুজৈধ্াৰ তাজৰদে ভাৰতত অনুজিত কৰাৰ জসিান্ত লয়। 

ব্ৰাজিজলয়া 
আগষ্ট 24, 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. 

 


