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আন্দামান ও ননক াবার দ্বীপপঞু্জ এবং অ্যাকে সংক াকের উপকর 
নদ্বতীয় জকয়ন্ট টাস্ক ফ াসস ববঠ  
ডিসেম্বর 19, 2022  

 
আন্দামান ও ডনস াবার দ্বীপপুঞ্জ (এএনআই) এবং ইসন্দাসনডিয়ার অ্যাসে এলা ার 
মসযয েংস াসের ডব াি ডনসয় জসয়ন্ট টাস্ক ফফােস(সজটিএফ) ববঠস র ডদ্বতীয় 
েংস্করণ ফপাটস  ফেয়াসর 19সি ডিসেম্বর 2022 তাডরসে অ্নডুিত হসয়সে। ভারতীয় 
প্রডতডনডয দসলর ফনতৃত্ব ডদসয়সেন ডবিভাে েপ ল ,  ুগ্ম েডেব (দডিণ) পররাষ্ট্র 
ডবিয়  মন্ত্র  এবং ইসন্দাসনডিয়া প্রডতডনডয দসলর ফনতৃত্ব ডদসয়সেন ইসন্দাসনডিয়ার 
পররাষ্ট্র ডবষয়  মন্ত্রস র দডিণ ও মযয এডিয়া ডবষয়  দপ্তসরর ডনসদসি  ডহজ 
এসেসলডি শ্রী ুক্ত জাটডমস া এইে পাসরসেসয়া।  

 
2. ববঠস  প্রডতডনডয দসলর প্রযানরা 2019 োসলর প্রথম ফজটিএফ ববঠ  ফথস  
আজ অ্বডয  এএনআই এবং অ্যাসের মসযয েংস াে ডব াসি অ্গ্রেডত এবং েমু্মেীন 
হওয়া েযাসলসঞ্জর  েমীিা  সরন। এএনআই এবং অ্যাসের মসযয অ্থসননডত  
েম্ভাবনার জট ফোলার জনয দইু পি এই দইু অ্ঞ্চসলর মসযয বাডণজয, প সটন এবং 
জনেসণর োসথ জনেসণর ফ াোস ােস  আরও উৎোহ প্রদাসনর উপায় এবং োবাং  
ও এর আসি পাসি বন্দর েম্পড স ত প্র সের অ্বস্থা ডনসয় আসলােনা  সরসে।  

 
3. বাডণজয এবং ডবডনসয়াসের উন্নডতর জনয, ফজটিএফ, দইু পসির ডবজসনে ফেম্বার 
এবং েম্ভাবয ডবডনসয়াে ারীসদর মসযয পারস্পডর  আদানপ্রদাসনর  েুস াে বৃডি 
 রার জনয েম্মত হসয়সে । অ্ডতমারীর পসর আন্তজস াডত  প সটন পুনরুজ্জীডবত 
হবার  ারসণ জলপথ প সটন, কু্রজ ডিপ েফর এবং প সটন পডরোল সদর মসযয 
পারস্পডর  আদানপ্রদান ফ  উৎোডহত  রার জনয দইু ফদি েম্মত হসয়সে। এই 
অ্ঞ্চসল েমিৃ োমুডি  েম্পসদর  থা উস ে  সর, তারা মৎেযজীডবসদর িমতা 
ডনমসাসণ এবং এস  অ্পসরর অ্ডভজ্ঞতা ফথস  জ্ঞান অ্জস সনর েহস াডেতায় েম্মত 
হসয়সে। ফজটিএফ, এএনআই এবং অ্যাসের মসযয  ডিিা ডবষয়  েহস াডেতা এবং 
োংসৃ্কডত  েংস ােস  বৃডি  রার উপায় ডনসয়ও আসলােনা  সরসে।  

 
4.  2018 োসলর ফম মাসে েম্মানীয় প্রযানমন্ত্রী শ্রী নসরন্দ্র ফমাদী এবং 
ইসন্দাসনডিয়ার রাষ্ট্রপডত ডহজ এসেসলডি শ্রী কু্ত ফজাস া উইসিাসিা দ্বারা েম্মত হওয়া 



ইসন্দা-পযাডেডফ  অ্ঞ্চসল োমুডি  েহস াডেতাস  ভাে  সর ফনবার দডৃিভডির এ টি 
মুেয উপাদান হল এএনআই এবং অ্যাসের মসযয  েংস াসের ডব াি। ফজটিএফ-এর 
তৃতীয় েংস্করণটি 2023 োসল আসেসত অ্নুডিত হসব।   

 
ফপাটস  ফেয়ার 

ডিসেম্বর 19, 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. 

 


