
বিহ:পিৰ মা ম ীৰ অে াৱৰ ১৪ – ১৭,২০১৩ তািৰখৈল ািজল 
মণ ৷ 

অে াৱৰ ১১,২০১৩ 

 

১.  বিহ:পিৰ মা ম ী  চালমান খুৰিছেদ ২০১৩ চনৰ অে াৱৰৰ ১৪ তািৰখৰ 

পৰা ১৭ তািৰখৈল ািজল মণ কিৰব ৷েতওঁ ািছলায়াত অনিু ত হব লগীয়া ষ  

ভাৰত- ািজল যু য়া আেয়াগৰ বঠকত ( জিচএম)অংশ হণ কৰাৰ লগেত তওঁ 

তওঁৰ সহ াথ   লইুজ আলবােটা িফ ইৰােডা (Luiz alberto Fiqueiredo)ৰ সেত 

বঠকত সহ-সভাপিত  কিৰব ৷েজিচএম ৰ বঠক কালত দেুয়াপ ই ৰাজৈনিতক, 

অথৈনিতক আৰু বািণজ , কৃিষ,  িব ান আৰ ু যুি , িনৰাপ া,  সং ৃ িত, 

হাই কাবন আিদেক সামিৰ সম  ভাৰত- ািজল কৗশলগত অংিশদািৰ   স ি য় মখু  

িবষয় সমহু আেলাচনা কিৰব ৷ তওঁেলােক দেুয়াপ ই সমান ৰু  আেৰাপ কৰা  

আ িলক আৰু আ জািতক সংগ সমুেহা বঠকত আেলাচনা কিৰব ৷ 

 

২. ১৯৪৮ চনেতই ভাৰত আৰু ািজলৰ মাজত টৈনিতক স  ািপত হিছল 

৷দয়ুাখন দেশই এক আি য়তা আৰু ব ু ৰ স  উপেভাগ কিৰ আিহেছ ৷িনয়িমত 

ভােৱ সকেলা পযায়েত দেুয়ােদশৰ মাজত মণৰ িবিনময়ৰ মােজেৰ তথা দেুয়ােদশৰ 

মাজত সমােন ৰু  পাৱা সংগ সমহুৰ িবষেয় মলু েবাধ আৰু সমা ৰাল িদশত লাভ 

কৰা গিত স ি য় িবষয়ৰ  মতামত  িবিনময়ৰ মােজেৰ এই স ক দেুয়ােদেশ 

চিৰ াথ কিৰ আিহেছ ৷ ািজলৰ ৰা পিত মতী িডলমা ৰউেজেফ (Dilma 

Rousseff) ২০১২ চনৰ ম মাহত ভাৰতৈল ৰাজকীয় মণৈল অহাৰ পাছত ২০১২ 

চনৰ জনু মাহত ধান ম ী ড:মনেমাহন  িসেঙ  ৰাইও িড জেনিৰঅ’ত অনিু ত 
ৰাইও শীষ সি লনত অংশ হণ কিৰিছল ৷  

৩. ল ন আেমিৰকা আৰ ু কিৰিবয়ানত ািজল ভাৰতৰ বািণজ  ত এখন অিত 

ৰু  পূণ অংশীদাৰ দশ ৷২০১২ ৰ পৰা ২০১৩ চনৰ িভতৰত ি পা ীক বািণজ  



অিত তাৎপয  পূণ ভােৱ  ২০০০ চনত ৮২৮ িমিলয়ন ইউ এচ ডলাৰ পৰা ২০১২-

২০১৩ চনত ১০.৬ িবিলয়ন ইউ এচ ডলাৰ ল বিৃ  পাইেছ ৷ভাৰতৰ ৰ ািনৰ 

পিৰমান ৬ িবিলয়ন ইউ এচ ডলাৰ আৰ ুআমদািনৰ পিৰমান ৪.৬ িবিলয়ন ইউ এচ 

ডলাৰ হেছ ৷ ভাৰতীয় কাে নীেবােৰ ািজলত এক তাৎপয  পূণ িবিনেয়াগ কিৰ 

আিহেছ আৰু ইয়াৰ িভতৰত কৃিষ ,তথ  যুি , ফামা, পণ -উৎপাদন ,হাই কাবন 

আিদ ত িন ািৰত িবিনেয়াগ  ২.৫ িবিলয়ন ইউ এচ ডলাৰ হেছ ৷ 

 

৪.  বিহ:পিৰ মা ম ী গৰাকীেয় ১৬ ৰ পৰা ১৭ অে াৱৰ ২০১৩ তািৰেখ ৰাইও 

িড জেনিৰঅ’ত অনিু ত হব লগীয়া ভাৰতীয় অিভযানৰ ল ন আেমিৰকান আৰ ু

কিৰিবয়ানৰ(এলএিচ)আ িলক মখু সকলৰ বািষক সি লনেটা অধ তা কিৰব ৷ 

 

নতুন িদ ী 

১২ অে াবৰ ২০১৩ 

 

৪.   


