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আসিয়ান-ভারত ননটওয়ার্কের সিন্তন সিসির্রর িপ্তম ন ালর্টসিল
বিঠক
মে,13, 2022
12-13ই মে 2022 -এ বিদেশ েন্ত্রক হাইবিড মোদড আবিয়ান-ভারত মনটওয়াদকে র বিন্তন বশবিদরর িা
আবিয়ান-ইবিয়া মনটওয়াকে অি বিঙ্ক টযাঙ্কি (এআইএনটিটি)-এর িপ্তে ম ালদটবিল বিঠদকর আদয়াজন
কদরদে। বিঠকটি আদয়াজদন ম ৌিভাদি িহদ াব তা কদরদে বনউ বেবির আরআইবি-মত আবিয়ান-ভারত
মকন্দ্র
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2. ভারত িরকাদরর পররাষ্ট্র বিষয়ক ও বশক্ষা প্রবতেন্ত্রী ডঃ রঞ্জন বিং এিং কদবাবডয়ার পররাষ্ট্র বিষয়ক
ও আন্তজোবতক িহদ াব তা প্রবতেন্ত্রীর িবিি ডঃ কং মফায়াক ম ৌিভাদি িপ্তে এআইএনটিটি-র উেদিাধন
কদরদেন। আবিয়ান িেিয মেশগুবলর উর্দ্েতন িরকাবর আবধকাবরক, মনতৃ িৃন্দ/তাদের প্রবতবনবধরাও
অবধদিশদন অংশগ্রহণ কদরদেন। িবিি মফায়াক তার ভাষদণ স্বাস্থ্য, টিকা, জলিায়ু পবরিতে ন এিং
িরিরাহ শৃঙ্খদলর বস্থ্বতস্থ্াপকতার েত মক্ষত্রগুবলদত আবিয়ান-ভারত িহদ াব তাদক েজিুত করার
প্রদয়াজনীয়তার উপদর মজার বেদয়দেন। প্রবতেন্ত্রী তার ভাষদণ অবতোরী পরিতী আবিেক পুনরুর্দ্াদর
আবিয়ান-ভারত িহদ াব তার জনয গুরুত্বপূণে এদজিা বহদিদি স্বাস্থ্য িুরক্ষা, বডবজটাল পাটেনারবশপ এিং
িিুজ
ও
মটেঁকিই
পুনরুর্দ্াদর
িহদ াব তার
গুরুত্বদক
তু দল
ধদরন।

3. 'মকাবভড-19 পরিতী পুনরুর্দ্ারঃ আবিয়ান-ভারত অনশীোবরদত্বর জনয আঞ্চবলক িহদ াব তা এদজিা '
বিদে মকন্দ্রীভূ ত েুই বেন িযাপী অনুষ্ঠাদন ভারত এিং িকল আবিয়ান িেিয মেশগুবলর িক্তারা বনদজদের
েদধয েত বিবনেয় কদরদেন। িক্তারা অনযানয বিষয়গুবলর েদধয মটেঁকিই পুনরুর্দ্ার, স্বাস্থ্যদক্ষদত্র
িহদ াব তা, এিবডবজ, এেএিএেই, ম া াদ া ও বস্থ্বতস্থ্াপক িরিরাহ শৃঙ্খদলর উপদর মজার বেদয়দেন।
পবরিবতে ত বিবিক অিেননবতক মপ্রক্ষাপদট , বিদ্বান, বশক্ষাবিে এিং বিন্তন বশবির ভারত ও আবিয়াদনর
েদধয িংদ া দক মজারোর করদত এিং িহদ াব তােূলক িুদ া গুবলদক বিবিত করদত নতু ন ধারণা
বেদয়দেন।

4. বিন্তন বশবির, নীবত বনধোরক ণ, বশক্ষাবিে, িংিাে োধযে এিং িযিিায়ী প্রবতবনবধ িৃন্দ বনদয় ঠিত
আবিয়ান-ভারত ম ালদটবিল 2009 িাদল িাইলযাদি িপ্তে আবিয়ান-ভারত শীষে িদেলদন স্থ্াবপত হদয়বেল
িরকারদক িহদ াব তার ভবিষযত বেকবনদেে শনার নীবত প্রোন করার জনয। মফারােটি
দিষণা েঞ্চ বহদিদি কাজ কদর এিং আবিয়ান-ভারত মকৌশল ত অংশীোবরত্বদক আরও
জনয েীর্েদেয়ােী েৃবিভবি প্রোন কদর। এআইএনটিটি-র ত েয়টি ম ালদটবিল অনুবষ্ঠত
2012 -মত বনউ বেবিদত, 2013 মত বভদয়তনাদে, 2014-মত হযানদয়, 2015-মত
2018-মত
জাকাতে ায়
এিং
2020-মত

একটি উচ্চোদনর
শবক্তশালী করার
হদয়বেল িাক্রদে
কয়ালা লােপুদর,
িযাঙ্কদক।
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