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রাইসিনা িংলাপ-2022 

এসিল 21, 2022  

1. রাইসিনা িংলাপপর িপ্তম িংস্করণ 25শে এসিল উদপোধন হপে। িংলাপটি েযসিগত উপসিসত 

ো ইন পািসন ফরমযাপে 25 শেপে 27শে এসিল 2022 -এ সতনসদন ধপর অনুসিত হপে।  

2. রাইসিনা িংলাপটি ভূরাজনীসত এেং ভূঅেসনীসতর উপপর ভারপতর ফ্ল্যাগসেপ েনফাপরন্স শেটি 

2016 িাল শেপে িসত েছর অনুসিত হপে আিপছ। অেজারভার সরিার্স  ফাউপেেন (ও 

আরএফ)-এর িহপোসগতাে সেপদেমন্ত্রে হল এটির আপোজে ।  

3. গতেছপর শোসভড-19 -এর োরপণ অভূতপেূস পসরসিসত উদে হোর জনয এটি ভারু্স োল 

ফরমযাপে অনুসিত হপেসছল। এই েছর িংলাপটি 'েযসিগত উপসিসত ো ইন পািসন' ফরমযাপে 

অনুসিত হপে। িংলাপটি সনরাপদভাপে োপত অনুসিত হে তা সনসিত েরার জনয আপোজে 

িংিা শোসভড-19-এর িপোজনীে োেতীে স্বািয সেসধ মানার েযেিা গ্রহণ েপরপছ।    

4.  ভারপতর িধানমন্ত্রী 25শে এসিল িংলাপপর উপবাধন েরপেন। ইউপরাপীে েসমেপনর 

শিসিপডন্ট উিুসলা ভন শডর শলপেন উপবাধনী অসধপেেপন িধান অসতসের আিন অলঙৃ্কত 

েরপেন।  

5. 2022 িংস্করপণর সেম হল "পেরা শনাভা: ইম্প্যােনড,ইমপপপেন্স ও ইমপপসরল্ড ো 

আপেগিেণ, অধধেস এেং অিীসতের"৷সতন সদপনর মপধয, িংলাপপ, ছেটি সেষেসভসিে স্তপের 

উপর এোসধে ফমসযাপে পযাপনল আপলার্না এেং েপোপেেন হপে - (i) গণতন্ত্র পুনসেসপের্না: 

োসণজয, িেুসি এেং আদেস; (ii) েহুপাসিেতার িমাসপ্ত: এেটি শনেওোেস েুি শলাোল 

অডস ার?; (iii) জল েোি: ইপদা-িোন্ত মহািাগপর উিাল শজাোর; (iv) েসমউসনটি 

ইনেপপসাপরপেড: স্বািয, উন্নেন, এেং গ্রপহর িেম িসতসিোোরী; (v) িেুজ রূপান্তর অজস ন: 

িাধারণ অপসরহােস, সভন্ন োস্তেতা; এেং (vi) িযামিন েনাম গসলোে: িমাগত এেং সনরলি 

িেুসি েুদ্ধ।  

6. এই েছর, রাইসিনা িংলাপপর পার্শ্স-োেসিমগুসল োসলসন এেং ওোসেংেন সডসি-শত অনুসিত 

হপে। মূল িপেলপনর পাোপাসে দয রাইসিনা ইেং শফপলাি োেসিমও অনুসিত হপে।  

7. অনুিাপন িুইপডপনর িািন িধানমন্ত্রী োলস সেল্ডে, োনাডার িািন িধানমন্ত্রী সিপফন 

হাপসার , মালবীপপর ভূতপেূস িধানমন্ত্রী মহেদ নােীদ এেং অপেসলোর িািন িধানমন্ত্রী অযান্থসন 



অযাপোত-এর উপসিসতও পসরলসিত হপে। রাষ্ট্রিপের িাধারণ পসরষপদর িভাপসত আেদলু্লা 

োসহদ আপগ শেপে শরেডস  েপর রাখা তার েিেয শপে েরপেন। আপজস নটিনা, আরপমসনো, 

অপেসলো(অনলাইন), গুপেনা, নাইপজসরো, নরওপে, সলেুোসনো, লুপেমোগস, মাদাগাস্কার, 

শনদারলযাে, সফসলপাইনি, শপালযাে, শপাতুস গাল এেং শলাপভসনোর সেপদে মন্ত্রীরাও এপত অংেগ্রহণ 

েরপেন।   

8. 2022 -এর িংস্করপণ 100টির শেেী অসধপেেন োেপে এেং 90টিরও শেেী শদে ও 

েহুপাসিে িংিা শেপে 210জপনরও শেেী েিা তাপদর েিেয রাখপেন। আো েরা োপে শে 

সেসভন্ন শিােযাল সমসডো প্লােফপমসর মধযপম এে সেোল িংখযে দেসে এই িংলাপপ শোগদান 

েরপেন।  

9.  সেগত িাত েছপর, রাইসিনা ডাোলগ আন্তজস াসতে সেষেে এেটি েীষসিানীে সের্শ্ িপেলন 

সহিাপে আসেভূস ত হওোর জনয আোপর এেং শিাফাইপল েৃসদ্ধ শপপেপছ। এটি সেপর্শ্র মুখয ভূ-

রাজধনসতে উন্নেন এেং শেৌেলগত িমিযা সনপে আপলার্না েরার জনয সের্শ্েযাপী শেৌেলগত 

এেং নীসত-সনধসারে িম্প্রদাপের সেসেষ্ট সর্ন্তােীল শনতাপদর আেষসণ েপর। 
 
10.  www.orfonline.org/raisina-dialogue/-শত আরও সেস্তাসরত সেেরণ পাওো োপে।  
 
 
সনউ সদসল্ল 

এসিল 21, 2022  
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