তৃ তীয় ভাৰত-আ িলক আিথক জনেগা ী(আৰইিচ) বঠক
৷
২০ আগ

২০১৪

িবেদশ সিচব (পি ম )

দীননাথ খু ােৰ ২০-২১ আগ

তািৰেখ নতু ন

িদ ীত অনুি ত ভাৰত-আি কাৰ আ িলক আিথক জনেগা ীৰ তৃ তীয়
বঠকৰ সভপিত

আি কাত ব

কিৰব ৷

সংখ ক আ িলক আিথক জনেগা ী আেছ আৰু তাৰ

িভতৰত আঠটা আি কা ইউিনয়নৰ
িভতৰত অ ভ

াৰা

ীকৃ িত

া

৷ এই সমুহৰ

হেছ পূৱ আৰু দি ণ আি কাৰ মাজৰ অিভ

বজাৰ

সমুহ(িচওএমইএচএ),পূৱ আি কা জনেগা ী(ইএএচ),মধ আি কাৰ দশ
সমুহৰ আিথক গা ী(ইিচিচএএচ),উ য়ন িবষয়ক আ

চৰকাৰী

কতৃ প (আইিজএিড),দি ণ আি কা উ য়ন গা ী(এচএিডিচ),পি ম
আি কাৰ দশসমুহৰ আিথক গা ী(ইিচওডি ওএএচ),চাহাল-চাহাৰা
দশসমুহ ৰ গা ী (িচইএনএচএিড)আৰু আৰব মাঘেৰব
ইউিনয়ন(ইউএমএ)৷
থম আৰু ি তীয় ভাৰত-আৰইিচ বঠক ২০১০ চনৰ নেভ ৰ আৰু ২০১১
চনৰ নেভ ৰ মাহত
আৰইিচৰ উ পদ
অথবা অধ

মা েয় নতু ন িদ ীত অনুি ত হয় ৷এই বঠকত
িবষয়া সকলৰ উপিৰও আৰইিচৰ চে েটৰী জেনেৰল

ও উপি ত থািকব ৷

মণৰত আৰইেচৰ

িতিনিধ দলেটােৱ ২০ আগ

তািৰেখ ক ীয়

বিহ:পিৰ মা ম নালয়ৰ ৰািজ ক ম ী জেনেৰল(অৱসৰ

া )িভ. ক

িসঙক সা াৎ কিৰব ৷
আৰইিচৰ

িতিনিধ সকেল ভাৰত চৰকাৰৰ িবিভ

িবভাগ,ম নালয় আৰু

সং াৰ লগেত ঐক মতৰ জিৰয়েত গৃিহত হাৱা কায সূচী তথা

ক

সমুহৰ যু য়াভােৱ কায ত ৰূপায়ন কৰাৰ বােব তওঁেলােক নাগিৰক সমাজ
সং াৰ সেতও সা াৎ কিৰব ৷ এই সমুহৰ িভতৰত অ ভূ

হেছ কৃ িষ

গেৱষণা আৰু িশ া িবভাগ(িডএআৰই), েলিনয়াৰ বয়াৰফু ট কেলজ,দ া
এনািজ এ

িৰচাচ ইনি

উট( টিৰ)ইত ািদ ৷২০ আগ

২০১৪ তািৰেখ

সি য়া কনেফডােৰ ন অৱ ইি য়ান ইনদ াি েয়(িচআইআই)ভাৰতীয়
বািণজ সমাজৰ শীষ ািনয়

িতিনিধ বগৰ সেত আৰইিচৰ এখিন মত

িবিনময়ৰ অিধেবশনৰ আেয়াজন কিৰেছ ৷
২১ আগ

২০১৪ তািৰেখ আৰইিচৰ সেত টিলকিমউিনেক ন কনচালেট চ

ইি য়া িলিমেটড( িচআইএল)আৰু ইি য়ান কাউি ল অৱ ৱ
এ ােফয়াস(আইিচডি উএ)ৰ সেতও বঠক অনুি ত কিৰব ৷
আি কাৰ আৰইিচেয় এখন অিভ
মানদ

বজাৰ

ত কৰাৰ বােব আৰু

আৰু িনয়মাবলীৰ মাজত সাম স ৰ াৰ ল

ণগত

েৰ িনৰ ৰ ভােৱ

কাম কিৰ আিহেছ তথা আি কাৰ দশসমুহৰ সেত ভাৰতৰ বািণজ আৰু
িবিনেয়াগ বৃি ৰ
িনমাণ,মানৱ স

ত ই এক

দ উ য়ন,খাদ আৰু কৃ িষ

ভাৰতৰ সেত সহেযািগতা বৃি
আি কাৰ মাজত স
এক উপযু

ম

ৰু পূণ

ভাৱ িব াৰ কিৰেছ ৷
ি য়াকৰনৰ

িত ান

ত আৰইিচ

কৰাত অিধক আ হী ৷ ভাৰত আৰু

সুদঢ়ৃ কৰাৰ হতু তৃ তীয় ভাৰত-আৰইিচৰ বঠেক
ত কৰাত সহেযাগ কিৰব ৷

২০ আগ

২০১৪

