
 

 

Delhi Dialogue VII-‘ASEAN-India: Shaping the Post 2015 
Agenda’ 

িদ�ী ডােয়লগ-VII-‘আিছয়ান-ভাৰত:২০১৫ পৰবত� 

ভিবষয্তৰ ৰূপেৰখা িনমাণর্  

১০ মাচর্  ২০১৫ 

 

১. আিছয়ান –ভাৰত �য্ােটিজক অংশী�ািৰ�ক সুদঢ়ৃ কৰাৰ উে�শয্েৰ আৰ ু

আিচয়ান-ভাৰতৰ স�কর্ ৰ সকেলা অ�র্িনিহত িবষয়সমহু স�েকর্  েবৗ�ক 

িচ�াধাৰাৰ উে�েশয্ �য্াক-১.৫ আেলাচনা �ি�য়াৰ নাম িদ�ী ডায়েলাগ । 

২. অহা ১১-১২ মাচর্  ২০১৫ তািৰেখ যথা�েম িদ�ীৰ েহােটল ওেবৰয়ত 

আৰু আইিডএচএত িদ�ী ডােয়েলাগৰ স�ম পযর্ায় অনুি�ত হব ।দেুয়াপ�ৰ 

ৰাজৈনিতক েনতা,নীিত �ণয়নকাৰী উ��ৰীয় আেমালা িবষয়া,কূটনীিতিবদ্, 

বয্ৱসায়ী �িতিনিধ,বুি�জীিৱ,িশ�ািবদ সকেল দিুদনধিৰ অনুি�ত হবলগীয়া 

আেলাচনাত অংশ�হন কিৰব । 

৩. ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰত চৰকাৰৰ িবেদশম�নালয়ৰ ইনি�িটউট ফৰ 

িডেফ� �ািডজ এ� অয্ানািলিচচ(আইিডএচএ),দয্ েফডােৰ�ন অৱ ইি�য়ান 

েচ�াচর্  অৱ কমাচর্  অয্া� ই�াি�জ(িফিক),ইি�য়ান কাউি�ল অৱ ৱ�র্  

অয্ােফয়াচর্ (আইিচডি�উএ),িচ�াপুৰৰ ইনি�িটউট অৱ চাউথ ইি�য়ান 

�ািডজ(আইএচএএচ),িচ�াপুৰৰ SAEA  �প িৰচাচর্ ,মােলইিছয়াৰ দয্ 



ইনি�িটউট অৱ �য্ােটিজক অয্া� ই�াৰেন�েনল �ািডজ(আইএচএচ),নতুন 

িদ�ীৰ আিছয়ান-ভাৰত েচ�াৰ,জাকর্ াতাৰ আিছয়ান আৰ ুপূবর্ৰ এিছয়া 

িবষয়ক ইকেনািমক িৰচর্ াচ(ইআৰআইএ),থাইলয্া�ৰ দয্া ইনি�িটউট অৱ 

িচিকউিৰিট এ� ই�াৰেন�েনল �ািডজ এ� ইি�য়ান কাউি�ল ফৰ িৰচর্ াছ 

অন ই�াৰেন�েনল ইকেনািমক িৰেল�নচ(আইিচআৰআইইআৰ),দয্ 

কনেফডােৰ�ন অৱ ইি�য়ান ই�াি�জ(িচআইআই),দয্ এেছািচেয়েটড েচ�াচর্  

অৱ কমাচর্  এ� ই�াি� অৱ ইি�য়া(অয্ােচােচম),েমা�াইৰ অল ইি�য়া 

এেছািছেয়�ন অৱ ই�াি�জ(এআইএআই)আৰ ুকিলকতাৰ ইি�য়ান েচ�াচর্  

অৱ কমাচর্ (আইিচিচ)ৰ সহেযািগতাত DD VII –ইয়াৰ আেয়াজন কৰা 

ৈহেছ । 

৪. এই বছৰৰ আেলাচনাৰ িবষয় ৈহেছ –‘আিছয়ান-ভাৰত:২০১৫ বষর্ৰ 

পৰবত� ভিবষয্ত ৰূপেৰখা িনমর্াণ’িদ�ী ডােয়েলাগ –VII ক িতিনটা ভাগত 
িবভ� কৰা ৈহেছ – উে�াধনী,বািণজয্ িবষয়ক আৰ ুেবৗি�ক িচ�াধাৰা । 

১১ মাচর্  ২০১৫ তািৰখৰ সি�য়া িবেদশ ম�ী গৰাকীেয় অিধেবশনৰ 

উে�াধন কিৰব ।েতওঁ অিধেবশনৰ মলু উে�শয্ স�ি�েত ভাষণ পাঠ কিৰব 

। 

৫. এই অিধেবশনত িযসকেল অংশ�হণ কিৰব বুিল িনি�ত কিৰেছ তাৰ 

িভতৰত আেছ থাইেল�ৰ উপ�ধানম�ী আৰ ুিবেদশম�ী স�ানীয় েজেনেৰল 

তানাচাক পিতমা�াগন,কে�ািডয়াৰ িশ�া,যুব আৰু �ীয়া িবভাগৰ ম�ী 

স�ানীয় ড:হান ছুয়ন নােৰান,ইে�ােনিছয়াৰ িবেদশ ম�নালয়ৰ সহকাৰী 

ম�ী স�ানীয় িম:এ এম ফািচৰ, ময্ানমাৰৰ উপিবেদশ ম�ী িম :উ িতন উ 

লুইন, আিছয়ান সিচবালয়ৰ উপমহাসিচব স�ানীয় ড: এেকিপ 

েমাখতান,লাওচৰ ইনি�িটউট অব ফেৰইন অয্ােফয়াচর্ ৰ মহাঅিধকতর্ া 

স�ানীয় িম:ইয়ং চানথালাংিচ,�েনই ডাৰএচচালামৰ িবেদশ আৰ ুবািণজয্ 



ম�নালয়ৰ �ায়ী সিচব স�ানীয় দােটা পাডুকা হািজ এিৰয়ান িবন েপিহন 

ইউছুফ,মালয়িছয়াৰ িবেদশ ম�নালয়ৰ উপমহাসিচব স�ানীয় দােটা ৰামলাল 

ই�াহীম,িচংগাপুৰৰ িবেদশ ম�নালয়ৰ উপসিচব (আ�র্জািতক 

িবষয়)স�ানীয় িম:চাইমন অং,িফিলপাইনৰ উ�িশ�া িনগমৰ এগিজউিকিটভ 

অিধকতর্ া স�ানীয় িম: আি� জিুলেটা িড িভি�ওেলা আৰু িভেয়টনামৰ 

ভাৰতত িনযু� ৰা�দতূ স�ানীয় িম: হন টন িচন থান । 

৬. ‘ভাৰত-আিছয়ানৰ মাজত েযাগােযাগ িনমাণর্’ আৰু ‘ভাৰত-আিছয়ান 

�য্ােটিজক অংশীদািৰ�ৰ ভিবষয্ত ৰপূেৰখা’ িবষেয় ভাষণ আৰ ুিনবর্ািচত 

ব�া সকলৰ ব�বয্ দািঙ ধিৰব ।ভাৰত আৰ ুআিছয়ানৰ মাজত েসতু 

ব�নৰ ল�য্েৰ আৰু ভাৰতৰ ‘ এ� ই�’  নীিতৰ উ�য়নৰ অংশ িহচােপ 

উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ মুখয্ম�ী সকলৰ েযাগােযাগ িবষয়ৰ স�েকর্  মতামত 

আগবেঢ়াৱাৰ বােব আম�ণ জেনাৱা ৈহেছ । মিনপুৰৰ মখুয্ম�ী িম: ওকৰাম 

ইেবািব,েমঘলয়ৰ মখুয্ম�ী িম: ড: মুকুল চাংমা ,নাগােল�ৰ মুখয্ম�ী িম্:িট 

আৰ েজিলয়াং আৰু অসমৰ পিৰক�না আৰ ুউ�য়ন িবভাগৰ ম�ী �মতী 

অজ� েনওেগ অংশ�হণ কিৰব । 

৭. এই �থম খন DD VII-ত এখন অিধেবশন েকবলমা� বািণজয্ 
সং�াি�য় িবষেয় ৰখা ৈহেছ ।এই অিধেবশন হব ১১ মাচর্  ২০১৫ তািৰেখ 

।আিছয়ান সিচবালয়ৰ উপমহাসিচব স�ানীয় ড: এ েক িপ েমাখতান 

বািণজয্ স�েকর্  িবষয়ৰ মূল ভাষণ আগবঢ়াব । তাৰ পাছত ‘ আিছয়ান 

ইকেনািমক কিমউিনিট:আিছয়ান আৰ ুভাৰতীয় উেদয্াগৰ ে��ত সুফলৰ 

স�াৱনা ‘, িবেশষৈক ভাৰতৰ েমক ইন ইি�য়াত আিছয়ানৰ েযাগদানৰ 

িবষয় স�ে� েক�ীভূত কৰা হয় আৰ ুভাৰতৰ আ�িলক উতপাদন সমহুৰ 

েনটৱকর্  আৰু মুলয্য়ু� পণয্ৰ িবপণন মালা িবষেয় আৰ ু‘ভিবষয্তৰ আিথর্ক 

সহেযািগতাৰ মলু চািলকা শি� িহচােব িবিনেয়াগ বািণজয্ৰ ভূিমকা: ভাৰত 



আৰু আিছয়ানৰ মতামত’ িবষেয় দখুন আেলাচনা চ�ও অনুি�ত হব ।য়ত 

এই িবষেয় মতামত িবিনময় কৰা হব । 

৮. নতুন িদ�ীৰ ইনি�িটউত ফৰ িডেফ�, �ািডজ এ� অয্ানািলিছছ 

সং�াত ১২ মাচর্  ২০১৫ তািৰেখ েবৗি�ক অিধেবশন অনুি�ত হব ।এই 

সমুহ হল – ভুৰাজৈনিতক, সামািজক-সাং�ৃিতক,আিথর্ক িবষয় আৰ ু

অ�গিতৰ ৰূপেৰখা ।আেলাচনা চ�ত অংশ�হনকাৰী সকেল িযেবাৰ িবষয় 

স�ে� সুিনি�ত মতামত �কাশ কিৰব েসইেবাৰ িবষয় হল –সামিু�ক 

িনৰাপত্তা,�ান�া� সমাজ িনমর্াণ,পাৰ�িৰক িড�ীৰ �ীকৃিত সহ িশ�া আৰু 

�িশ�ণ,সাং�ৃিতক স�কর্  সুদঢ়ৃ কৰা আৰু জনসাধাৰনৰ ৈসেত জনসাধাৰনৰ 

স�কর্  বৃি�,আ�িলক উতপাদন েনটৱকর্  আৰ ুমুলয্য়�ু পণয্ িবিপিনৰ 

মাজত এক েযাগসূ� ��ত কৰা,আ�:গাঠিন আৰু েযাগােয়াগ আৰ ু

আিছয়ান-ভাৰতৰ ভিবষয্ত স�কর্ ৰ অ�গিতৰ ৰূপেৰখা িনমর্াণৰ িবষয়সমহু 

।এই সকেলা আেলাচনাৰ অিভমুখ হব ভাৰত আৰু আিছয়ানৰ ে�েটিজক 

অংশীদািৰ�ৰ দীঘর্ময্াদী ভােব শি�শালী কৰা । 

৯. িদ�ী ডােয়েলাগৰ স�মৰ পযর্ায়ৰ পাছেতই ১৪ মাচর্  ২০১৫ তািৰেখ 

স�দশ আিছয়ান-ভাৰত উ�পযর্ায়ৰ আেমালা সকলৰ ৈবঠক অনিু�ত হব 

যত �াদশ ভাৰত-আিছয়ান শীষর্ সি�লনৰ বা�ৱ ৰূপায়নৰ আৰ ু

আিছয়ান-ভাৰতৰ সহেযািগতাৰ ২০১৬-২০২১ বষর্ৰ পৰবত� পদে�পৰ 

পিৰক�নাৰ ৰূপেৰখাৰ লগেত ভাৰত-আিছয়ান �য্ােটিজক অংশী�ািৰ�ৰ 

যাবতীয় িবষয়সমহু স�ে� আেলাচনা অনুি�ত হব । 

১০. ১১ মাচর্  ২০১৫ তািৰেখৰ উে�াধনী অিধেবশন আৰু ১২ মাচর্  ২০১৫ 

তািৰখৰ চািৰটা েবৗি�ক অিধেবশনৰ এেকলেগ েৱবকা� স�সাৰণ 

েদিখবৈল েপাৱা যাব ।          



 

নতুন িদ�ী 

১০ মাচর্  ২০১৫ 

  


