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24যশ অগাস্ট 2022-এ জনউ জিজিকত অষ্টম ব্রাজিল-ভারত য ৌথ কজমশন বৈঠক (কিজসএম) 
অনুজিত হকেকে। বৈঠকটির  ুগ্ম য ৌকরাজহতয ককরকেন ভারকতর জৈকিশমন্ত্রী ডঃ এস িেশংকর 
এৈং ব্রাজিকলর জৈকিশমন্ত্রী শ্রী ুক্ত কাকললাস আলৈাকতল া ফ্রযাংককা ফ্রযাংকা।  

 

2. জৈকিশমন্ত্রী জহি একেকলজি শ্রী ুক্ত িারর যৈালকসনাকরা-র ভারকত তার 2020 সাকলর 25-

27যশ িানুোরী রাষ্ট্রীে সফকরর কথা স্মরণ ককরকেন । যসরসমে জতজন ভারকতর েিাতন্ত্র জিৈস 
উি া কন েধান অজতজথ জহকসকৈ উ জিত জেকলন। সফকরর ফলাফল িরু যিকশর মকধয উন্নততর 
সম্পকল  িা কনর জভজি েিান ককরকে। 15র অগাষ্ট আরএনএস তারকাশ-এ স্বাধীনতার 75 তম 
ৈাজষলকী উি া নকক অলংকৃত করার িনয জতজন যেজসকডন্ট যৈালকসানাকরাকক ধনযৈাি জ্ঞা নও 
ককরকেন।  

 

3. 2006 সাকল গঠিত হওো যকৌশলগত অংশীিাজরত্ব ককেক ৈের ধকর জৈজভন্ন যেকে গভীর 
হকেকে। অংশীিাজরকত্বর জভজি হল ৈজিত গণতাজন্ত্রক আিশল, একটি অজভন্ন বৈজিক িজৃষ্টভজি এৈং 
তাকির িনগকণর কলযাকণর িনয সামাজিক অন্তভুল জক্ত সহ অথলননজতক অগ্রগজতকক লালন  ালন 
করা ও জিজতশীল উন্নেকনর েজত েজতশ্রুজতৈদ্ধতা । িটুি যিশ, রাষ্ট্র ুঞ্জ এৈং ৈহু াজেক যফারাম, 
য মন জি20, জব্রকস,আরজৈএসএ,কৈজসক ও জি4 সহ ৈহু াজেক সংিাগুজলকত ৈযা ক সহক াজগতাও 
ককরকে।   

 

4. িরু মন্ত্রী জি াজেক সম্পককল র আগাকগাড়া আকলাচনা ককরকেন। তারা ৈাজণিয ও অথলননজতক 
সম্পককল র   লাকলাচনা ককরকেন এৈং যকাজভড-19 অজতমাজরর চযাকলঞ্জ থাকা স্বকেও জি াজেক 
ৈাজণকিযর িােী অগ্রগজতর িনয তাকির সকন্তাষ েকাশ ককরকেন। 2021 সাকল তার আকগর 
ৈেকরর তুলনাে যমাট জি াজেক ৈাজণিয 63.5% ৈৃজদ্ধ য কে 11.53 মাজকল ন ডলার হকেকে এৈং 
ভারত ব্রাজিকলর  ঞ্চম ৈৃহিম ৈাজণিয শজরক হকেকে। তারা ৈৃজদ্ধর েচুর সম্ভাৈনা এৈং জি াজেক 
ৈাজণকিযর বৈজচেতার কথা উকিখ ককরকেন এৈং যৈসরকাজর যসক্টরগুজলকক জনি জনি যেকে 
সুক াকগর অনুসন্ধান করার িনয অনুকরাধ ককরকেন।  

 

5. জি াজেক ৈাজণিয সম্পজকল ত জৈষে জনকে সুক াগমত অজতদ্রুত ব্রাজসজলোকত ভারত-ব্রাজিল যেড 
মজনটজরং যমকাজনিম (টিএমএম)-এর ষি বৈঠক করার গুরুত্বর উ কর মন্ত্রীরা যিারাকরা  
ককরকেন। উ রন্তু, িরু মন্ত্রী ভারত-এমরআরজসওএসরউআর যেফাকরজিোল যেড চুজক্তর সুক াকগর 



দ্রুত সম্প্রসারকণর েজত তাকির সমথলন ৈযক্ত ককরকেন।  

 

6. মন্ত্রীরা খািয সুরোর উন্নজতর িনয কৃজষ ও  শুসম্পি উৎ ািকন ও ৈাজণকিযর গুরুত্বকক 
স্বীকার ককরকেন। এর  জরকেজেকত, কৃজষ ও  শুসম্পি ৈাজণকিযর উ কর একটি কাজরগজর কজমটি 
িা কন উভে যিকশর সম্পজকল ত কতৃল  কের আগ্রহকক তারা স্বাগত িাজনকেকেন,  ার লেয হল 
সুজনজিলষ্ট ৈািাকর েকৈকশর সমসযার যমাকাজৈলা করা, স্বািযজৈধান ও স্বািযজৈধান জৈজ্ঞান ৈযৈিা ও 
জনেন্ত্রন ৈযৈিা এৈং এর যেকে তথয, জৈকশষ জ্ঞান এৈং অজভজ্ঞতার আিানেিান।  

 

7. আর টি  জরকষৈা ও সরঞ্জাম,  ন্ত্র াজত, শজক্ত, অকটা  াটল স, েজতরো সরঞ্জাম, জফনকটক এৈং 
স্বািয জরচ লার সরঞ্জাম যেকে ব্রাজিলীে জৈজনকোকগর কথা ভারকতর জৈকিশমন্ত্রী উকিখ ককরকেন। 
ব্রাজিকলর জৈকিশমন্ত্রী স্বীকার ককরকেন য  উকিখক াগয সংখযার ভারতীে যকাম্পাজন ব্রাজিকলর 
জৈজভন্ন যেকে জৈজনকোগ ককর চকলকে য মন, যতল, খজন, রজঞ্জনীোজরং, োক্টর উৎ ািন, তথয 
ে ুজক্ত, ফামলাজসউটিকযালস, কৃজষরাসাোজনক এৈং শজক্ত সম্প্রচারন। িরু মন্ত্রী ব্রাজিল এৈং ভারত 
উভেকিকশ য  যকাম্পাজনগুজল জৈজনকোগ ককরকে যসগুজলর সম্প্রসারকণর সম্ভাৈনার জৈষকে সহমত 
হকেকেন।  

 

8. মন্ত্রীরা ব্রাজিল এৈং ভারকতর মকধয আকের উ কর ককরর  জরকেজেকত কনকভনশকনর সংকশাধনী 
এৈং আর্ ্ জহক ফািজক েজতকরাকধর যোকটাককলর স্বেরকক স্বাগত িাজনকেকেন (নিত্বকর চুজক্তর 
েকটাকল)  া যকাম্পাজনগুজলকক েজতক াগী মকনাভাৈকক ৈৃজদ্ধ করকৈ এৈং িরু যিকশর মকধয নতুন 
জনকোগকক য াষণ করকৈ।  

 

9.  উভে  ে , রথানল উৎ ািকন, গৈাজি  শু েিনন এৈং যডোজর উন্নেকন জি াজেক 
সম্পককল র সাম্প্রজতক অগ্রগজতকত তাকির সকন্তাষ েকাশ ককরকে। তারা েজতরো, জৈজ্ঞাণ ও ে ুজক্ত 
এৈং স্বািয সম্পজকল ত যেকে সহক াজগতার স্তরকক ৈজৃদ্ধ করকত তাকির তীব্র রচ্ছাও ৈযক্ত ককরকেন। 
এর  জরকেজেকত, অজতমাজরর সমকে যকাজভড-10 সরৈরাহ করার িনয ব্রাজিকলর তরফ যথকক 
ভারত সরকারকক ধনযৈাি জ্ঞা ন করা হকেকে।  

10. এর  জরকেজেকত, বিৈশজক্ত ও বিৈকিোলানী যেকে সহক াজগতার অগ্রগজতকত উভে যনতা 
তাকির সকন্তাষ ৈযক্ত ককরকেন। তারা 2022 সাকল ব্রাজিকলর খজন ও শজক্ত মন্ত্রীর ভারত সফকরর 
কথা উকিখ ককরকেন এৈং যসরসমে বিৈশজক্ত ও বিৈজ্বালানীর িনয ভারত-ব্রাজিল যিাট 
িা কনর উকেকশয কাি করার িনয য  কথা হকেজেল , যসর কথার েজতধ্বজন ককরকেন। তারা 
এর খাকত আরও সহক াজগতার সম্ভাৈনার  াশা াজশ জিজতশীল উন্নেন অিল কন এর গুরুত্ব ূণল 
ভুজমকার কথা স্বীকার ককরকেন।  

11. 2022 সাকল  খন রাষ্ট্রসংকের জনরা িা  জরষকি উভে যিশ একসাকথ জনৈলাজচত সিসয হে 
তখন িরু যিকশর মকধয েজনি সমন্বকের িরু মন্ত্রী  েশংসা ককরন। তারা রাষ্ট্রসকের জনরা িা 
 জরষকির  ৈযা ক সংস্কাকরর দ্রুত েকোিনীেতাকক  ুনজনলজিত ককরন , জৈকশষ ককর আন্তিল াজতক 
শাজন্ত ও সুরোর সমসামজেক চযাকলকঞ্জর েজত কা লকজর ও িাজেত্বশীল হৈার যেকে একক আরও 
েজতজনজধত্বমূলক ককর যতালার িনয িােী এৈং অিােী উভে যেকে এর সম্প্রসারকনর িনয।  



12.  উভে মন্ত্রী জি20-র গুরুত্বর উ কর যরখা াত ককরন  এৈং আসন্ন ভারত (2023) এৈং 
ব্রাজিল (2024)  -এর সভা জতকত্বর সমে েজনি সহক াজগতাকত সম্মত হন।  

 13.  মজন্ত্র ফ্রাংকা এৈং িেশংকর, জৈকাশশীল যিশগুজলর স্বাকথল এৈং িজেণ – িজেণ 
সহক াজগতার  কে আরজৈএসএ-যত নতুন উিযম যিাগাকত সম্মত হন,  া ভারত, ব্রাজিল, এৈং 
িজেণ আজফ্রকা এর জতন যিকশর  জতনটি ৈৃহৎ গণতাজন্ত্রক, ৈহুত্বৈািী এৈং বৈজচেযমে সমািকক 
একজেত ককর। উভে মন্ত্রী জব্রে (জৈআরআ জসএস)-এর অধীকন সহক াজগতাকক স্বাগত 
িাজনকেকেন  া েজতশঠার  র যথকক উভে যিকশর িনয অথলৈহ ফলাফল েিান ককরকে।   

 

14. মন্ত্রীরা জৈজভন্ন প্লাটফকমল েক ািনা করা তাকির জনিস্ব জৈষেৈস্তু জৈজনমকের িনয এমকেস 
ব্রাজসল যড কজমউজনকাককা (রজৈজস) এৈং ভারকতর েসার ভারতীর মকধয একটি সমক াতা 
স্মারক (কমৌ) স্বেরকক স্বাগত িাজনকেকেন। উভে মন্ত্রী 2020-2023 সাকল সংসৃ্কজত জৈজনমে 
অনুিাকনর কথাও স্মরণ ককরকেন  এৈং  এর  িৃক াষকতাে সাংসৃ্কজতক জিোককমলর সংগঠনকক 
স্বাগত িানান, জৈকশষ ককর 2022-এর যম মাস যথকক িলুার মাস অৈজধ জনউ জিজিকত “ 
ব্রাজসজলো 60+ অযান্ড িয কিোকশন অৈ মডানল ব্রাজিল” েিশলণীটিকক।  াশা াজশ আিাজি কা 
অমৃত মকহাৎসৈ ( স্বাধীনতার 75 ৈের  ূতী স্মরকণ ভারত সরকার িারা আকোজিত 
ধারাৈাজহক অনুিান) –এর অধীকন 2021-এর মাচল  মাস যথকক আকোজিত জৈজভন্ন কা লিমকক 
স্বাগত িানান।   

 

15. য কহতু ভারকতর স্বাধীনতা লাকভর 75 ৈের  ুজতল  (15 র অগাষ্ট) এৈং ব্রাজিকলর 
স্বাধীনতার জি শতৈষল (7র যসকেম্বর)উি া কনর শুভ তাজরকখর কাোকাজে সমকে এর বৈঠকটি 
হকেজেল যসর কারকণ উভে মন্ত্রী  রস্পকরর েজত অজভনন্দন জৈজনমে ককরকেন। এর উ লকেয 
ব্রাজিকলর ডাক জৈভাগ ভারকতর স্বাধীনতার 75 ৈের  ুজতল  উ লকেয একটি স্মারক ডাক টিজকট 
েকাশ ককরকে।  তারা আরও ৈকলকেন য  2023 সাকল কূটননজতক সম্পকল  িা কনর 75 ৈের 
উি া কনর িনয তারা উন্মখু হকে আকেন।   

 

16.  মন্ত্রীরা য ৌথ কজমশন বৈঠক কমল ন্থার গুরুকত্বর উ কর যিার জিকেকেন এৈং একটি 
 ারস্পজরক সুজৈধািনক তাজরকখ ভারকত 2024-এ  রৈতী বৈঠক করকত সম্মত হকেকে।  

ব্রাজসজলো 
অগাষ্ট 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. 

 


