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বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকদেে অদেবিয়া এিং বিবিপাইনস
সিে (ফিব্রুয়াবে 10 – 15, 2022)
ফেব্রুয়ারি 09, 2022
রিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকি তাি অদেরিয়ান সমতু ি রমস মারিদস পায়দনি আমন্ত্রদে 10 – 13
ফেব্রুয়ারি 2022 তারিদে এক সিকারি সেদি অদেরিয়া যাদেন। অদেরিয়াদত রিদেশমন্ত্রীি
এটাই হদি প্রথম সেি। সীমান্ত ফোিাি পদি, এটাই হদি ভিদতি তিে ফথদক অদেরিয়াদত
প্রথম উচ্চস্তিীয় সেি, ফযটি ফকারভড -19 অরতমারি প্রদকাদপি জনয িন্ধ িাো রিি।
2. রিদেশমন্ত্রী অদেরিয়া, জাপান এিং মারকি ন যুক্তিাদেি পিিােমন্ত্রীদেি সাদথ ফমিদিাদনি 11
ফেব্রুয়ারি 2022-এ চতু থি ফকায়াড পিিােমন্ত্রীদেি বিঠদক অংশগ্রহে কিদিন। 2021 সাদিি
ফেব্রুয়ারিদত অনুরিত মন্ত্রীদেি তাদেি ভাচুি য়াি বিঠদক েদিাআপ কিাি এিং একটি উোি,
উন্মুক্ত এিং অন্তভুি রক্তমূিক ইদদা-পযারসরেক অঞ্চদি তাদেি অংশীোরি েৃরিভরিি আঞ্চরিক
ফকৌশিগত রিষদয় মতামত রিরনময় কিাি এটি একটি সুদযাগ হদি। মন্ত্রীিা িজায় থাকা ফকায়াড
সহদযারগতা পযিাদিাচনা কিদিন এিং ফকারভড রতমাই, সিিিাহ ফচইন, জটিি প্রযুরক্ত, জিিায়ু
পরিিতি ন, অিকাঠাদমা ইতযারেি মদতা সমসামরয়ক চযাদিঞ্জ ফমাকাা্রিিায় 2021 সাদি েুই শীষি
সদেিদন ফনতাদেি দ্বািা ফ ারষত ইরতিাচক ও গঠনমূিক এদজন্ডা বতরি কিদিন।

3. রিদেশমন্ত্রী (ইএএম) এিং অদেরিয়াি রিদেশমন্ত্রী 12 ই ফেব্রুয়ারি 2022 তারিদে
অনুরিতিয 12তম রিদেশমন্ত্রীদেি পরিকাঠাদমা আদিাচনাি যুগ্ম সভাপরতত্ব কিদিন।
4. একইরেদন, রিদেশমন্ত্রী অদেরিয়াি রিদেশমন্ত্রী রমস মারিদস পায়াদনি সাদথ যুগ্মভাদি েদিন
রমরনস্টািস সাইিাি ফেমওয়াকি ডায়িগ(এেএমএেরড)-এি উেদিাধদনি সভাপরতত্ব কিদিন।
মন্ত্রীিা সাইিাি ও সাইিাি-সক্ষম জটিি প্রযুরক্ত সহদযারগতা এিং সহায়ক কাযি পরিকল্পনাি
উপদি ইদদা-অদেরিয়া পরিকাঠাদমা িযিস্থাি িাস্তিায়দনি অগ্রগরতি মূিযায়ন কিদিন ফযগুরি
2020 সাদিি জুন মাদস প্রধানমন্ত্রী শ্রী নদিন্দ্র ফমােী এিং অদেরিয়াি প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিশসদনি
মদধয
ভাচুি য়াি
শীষি
সদেিদনি
পাশাপারশ
স্বাক্ষরিত
হদয়রিি।
5. অদেরিয়াি িাজননরতক ফনতৃ িৃদ, রশক্ষারিে এিং িযিসারয়কদেি পাশাপারশ ভািতীয় প্রিাসী
এিং িাত্রদেি সাদথও রিদেশমন্ত্রীি বিঠক রনধিারিত িদয়দি।
6. ইএএম 13 -15 ই ফেব্রুয়ারি 2022 –এ রেরিপাইদন একটি রদ্বপারক্ষক সেিও কিদিন।
রিদেশমন্ত্রী
রহদসদি
এটিই
হদি
তাি
প্রথম
রেরিপাইন
সেি।
7.
ইএ এম তাি সমতু ি রেরিপাইদনি রিদেশমন্ত্রী ফতওদেদিা এি িকরসন জুরনয়াদিি সাদথ
বিঠক কিদিন। মন্ত্রীিা 2020 সাদিি নদভম্বদি ভাচুি য়াি েমিযাদট তাদেি যুগ্ম-সভাপরতদত্ব
সংগঠিত রদ্বপারক্ষক সহদযারগতা সংক্রান্ত ফযৌথ করমশদনি বিঠদকি পি ফথদক রদ্বপারক্ষক সম্পদকি ি

গ্রগরতি পযিাদিাচনা কিদিন। পািস্পরিক স্বাদথিি আঞ্চরিক ও আন্তজিারতক রিষয়গুরি রনদয়ও
আদিাচনা কিা হদি।
8. রেরিপাইদেি িাজননরতক ফনতৃ িৃদদি সাদথ অনযানয আদিাচনাি অরতরিক্ত ই এ এম, তাি
সেি
কাদি
মযারনিায়
ভািতীয়
সম্প্রোদয়ি
সাদথ
আিাপ
আদিাচনাও
কিদিন।
9. এই সেিটি ইদদা-পযারসরেক, অদেরিয়া এিং রেরিপাইদন আমাদেি মূি অংশীোিদেি সাদথ
রদ্বপারক্ষক সম্পদকি ি আিও গরত িাডাদি িদি আশা কিা হদে, যা আরসয়াদনি একটি ফনতৃ স্থানীয়
সেসযও।
রনউ রেরি
ফেব্রুয়ারি 09, 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

