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অষ্টাদশ ভারত – আসিয়ানে প্রধােমন্ত্রী য ৌথভানে য ৌরসিতয 
কনরনেে 
অক্টোবর 28,2021 

প্রধোনমন্ত্রী শ্রী নক্রন্দ্র মমোদী আজ ব্রুক্নই –এর সুলতোন হোজজ হোসোনোল বলজিয়োর আমন্ত্রক্ন অষ্টোদশ 
ভোরত – আজসয়োন শীর্ষ সক্েলক্ন অংশগ্রহণ িক্রন। আজসয়োক্নর বতষ মোন সভোপজত ব্রুক্নই। ভোরু্ষ য়োলী 
আক্য়োজজত এই সক্েলক্ন আজসয়োন ম োষ্ঠীভুক্ত মদশগুজলর মনতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ িক্রন।   

ভোরত – আজসয়োন অংশীদোজরক্ের ৩০তম বক্র্ষ মে সব সোফলয অজজষ ত হক্য়ক্ে মসগুজল ববঠক্ি 
আক্লোর্নো হয়। মনতৃবৃন্দ 2022 সোলক্ি ভোরত – আজসয়োন মসৌহোদষ য বর্ষ বক্ল ম োর্ণো িক্রক্েন। 
প্রধোনমন্ত্রী ভোরক্তর এট ইস্ট নীজতর মিক্ন্দ্র আজসয়োন রক্য়ক্ে বক্ল জোনোন। ভোরক্তর ভোরত – 
প্রশোন্ত মহোসো রীয় অঞ্চক্লর নীজতর মিক্ন্দ্রও আজসয়োন ম োষ্ঠী থোিোয় আজসয়োন আউটলুি ফর দয 
ইক্ন্দো – পযোজসজফি (এওআইজপ) এবং ভোরক্তর ইক্ন্দো – পযোজসজফি ওসোনস ইজনজশক্য়টিভ 
(আইজপওআই) উক্দযোক্ র উপর জভজি িক্র প্রধোনমন্ত্রী এবং আজসয়োন ম োষ্ঠীভুক্ত মদশগুজলর মনতৃবৃন্দ 
এি মেৌথ জববৃজত গ্রহণ িক্রক্েন। এই জববৃজতর মক্ধয এই অঞ্চক্লর শোজন্ত, জিজতশীলতো ও সমৃজির 
জনয সহক্েোজ তোর জবর্য়টি উক্েখ আক্ে। 

মিোজভড–19 এর প্রসঙ্গ উক্েখ িক্র প্রধোনমন্ত্রী বক্লন, এই অঞ্চক্ল ভোরত মহোমোরীর জবরুক্ি লডোইক্য় 
জবজভন্ন উক্দযো  জনক্য়ক্ে। আজসয়োন ম োষ্ঠীক্ি এই জবর্ক্য় সহক্েোজ তো িরো হক্ে। মোয়োনমোক্র মোনজবি 
সোহোক্েয  আজসয়োক্নর জবক্শর্ উক্দযোক্  ভোরত সোজমল হক্য়ক্ে। 2 লক্ষ মোজিষ ন ডলোক্রর ওর্ুধ ভোরত 
মস মদক্শ পোঠিক্য়ক্ে। এেোডোও আজসয়োন ম োষ্ঠীভুক্ত মদশগুজলর মিোজভড–19 মহোমোরীর জবরুক্ি 
লডোইক্য় মে তহজবল  ঠন িরো হক্য়ক্ে, মসখোক্ন ভোরত 10 লক্ষ মোজিষ ন ডলোর মূক্লযর ওর্ুধ 
সরবরোহ িক্রক্ে। 

ভোরত ও আজসয়োক্নর মক্ধয মেো োক্েো  বোডোক্নোর উপর মনতৃবৃন্দ গুরুে জদক্য়ক্েন। এর মক্ধয 
পোরস্পজরি মেো োক্েো  এবং জডজজটোল মোধযক্ম মেো োক্েো ক্ি অগ্রোজধিোর মদওয়ো হক্য়ক্ে। ভোরত ও 
আজসয়োক্নর মক্ধয সোংসৃ্কজতি মেো োক্েো  বোডোক্নোর জনয প্রধোনমন্ত্রী আজসয়োন সোংসৃ্কজতি ঐজতহয 
তোজলিো বতজরক্ত ভোরক্তর সোহোক্েযর িথো ম োর্ণো িক্রক্েন। বযবসো বোজণজয ও জবজনক্য়োক্  জতজন 
মিোজভড পরবতী সমক্য় অথষনীজতর পুনরুিোক্রর জনয সরবরোহ শৃঙ্খক্লর ববজর্ত্র এবং  জতশীলতোর 
উপর মজোর জদক্য়ক্েন। এক্ক্ষক্ত্র ভোরত – আজসয়োন এফটিএ-মি শজক্তশোলী িরোর প্রক্য়োজন রক্য়ক্ে।   

আজসয়োন মনতৃবৃন্দ এই অঞ্চক্ল ভোরতক্ি জবশ্বোসক্েো য অংশীদোর জহক্সক্ব বণষনো িক্রক্েন। তোাঁরো 
মিোজভড-19 মহোমোরীর সমক্য় টিিো সরবরোক্হর প্রসঙ্গটি উক্েখ িক্রন। ভোরত – প্রশোন্ত মহোসো রীয় 
অঞ্চক্ল আজসয়োনক্ি গুরুে মদওয়োর জনয তোরো ভোরক্তর প্রক্র্ষ্টোক্ি স্বো ত জোনোন। মেৌথ জববৃজতর 
মধয জদক্য় এই অঞ্চক্ল ভোরত – আজসয়োন সহক্েোজ তো আক্রো বৃজি পোক্ব বক্ল আশো িরো হক্ে। 



আক্লোর্নোয় পোরস্পজরি স্বোথষ সংজিষ্ট আঞ্চজলি ও আন্তজষ োজতি জবজভন্ন জবর্ক্য় িোন মপক্য়ক্ে। এর মক্ধয 
রক্য়ক্ে, দজক্ষণ র্ীন সো র ও সন্ত্রোসবোদ প্রসঙ্গ। উভয় পক্ষই মক্ন িক্র আন্তজষ োজতি আইন, জবক্শর্ত 
ইউএনজসএলওএস –এ জনয়ম জভজিি বযবিোপনো  ক্ড মতোলোর ওপর মজোর মদওয়ো উজর্ৎ। দজক্ষণ র্ীন 
সো ক্র শোজন্ত, জিজতশীলতো, জনরোপিো ও সুরক্ষোক্ি বজোয় মরক্খ আক্রো উক্দযো  গ্রহক্ণর গুরুক্ের িথো 
ওই প্রস্তোবনোয় উক্েখ রক্য়ক্ে।     

ভোরত ও আজসয়োন দঢৃ় বহুস্তরীয় সম্পিষ  বজোয় মরক্খ র্ক্ল। অষ্টোদশ ভোরত – আজসয়োন শীর্ষ 
সক্েলক্ন এই সম্পক্িষ  জবজভন্ন জদক্ির পেষোক্লোর্নো িরোর সুক্েো  হক্য়জেল। ভোরত – আজসয়োন 
মিৌশল ত অংশীদোজরক্ের ভজবর্যৎ জনক্য় এখোক্ন সক্বষোচ্চ পেষোক্য় আক্লোর্নো হক্য়ক্ে। 

 
জনউ জদজে 

অক্টোবর 28,2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 


