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আসিয়াননর িানে আমানের িংলাপ িম্পনকে র 30তম বাসষেকী এবং ককৌশলগত অংশীোসরনের 10 ত্ম 
বাসষেকী উপলনে আগামী 16-17ই জনু 2022 তাসরনে ভারত সবনশষ আসিয়ান-ভারত সবনেশমন্ত্রীনের 
ববঠনকর (এিএআইএফএমএম) আনয়াজন করনব। ববঠনকর যুগ্ম িভাপসতে করনবন সবনেশমন্ত্রী ডঃ এি 
জয়শংকর এবং সিঙ্গাপুর প্রজাতনন্ত্রর সবনেশমন্ত্রী, ভারনতর কাসি ককাঅসডে ননটর সিজ এনেনলসি সমস্টার 
সভসভয়ান বালকৃষ্ণন। অনযান আসিয়ান িেিয কেশগুসলর সবনেশ মন্ত্রীগণ এবং আসিয়াননর মিািসিব 
এিএআইএফএমএম-এ অংশগ্রিণ করনবন। 2022 িালটিনক আসিয়ান-ভারত বনু্ধনের বছর সিনিনব সিসিত 
করা িনয়নছ।  

 

2. আসিয়ান-ভারত িংলাপ িম্পকে টি শুরু িনয়সছল 1992 িানল সবভাগীয় অংশীোসরে প্রসতষ্ঠার মধ্যনম, 
যা সডনিম্বর 1995 -এ পূণে িংলাপ অংশীোসরনে, 2002-এ শীষে স্তরীয় অংশীোসরনে, এবং 2012-কত 
ককৌশলগত অংশীোসরনে পসরণত িয়। আজ, আসিয়ান-ভারত ককৌশলগত অংশীোসরে একটি শক্ত সভনতর 
উপনর োাঁসিনয় আনছ। ভারনতর অযাক্ট ইস্ট নীসত এবং আরও প্রিাসরত ইনদা-কপসিসফক েসৃিভসঙ্গর 
ককন্দ্রস্থনল রনয়নছ আসিয়ান। এই বহুমেুী অংশীোসরেটি অন্তভূে ক্ত কনর অননক সবভাগীয় িংলাপ প্রসিয়া 
এবং ওয়াসকে ং গ্রুপনক কযগুসল সবসভন্ন স্তনর সনয়সমতভানব সমসলত িয় এবং বাৎিসরক শীষে িনেলন , 
মন্ত্রীস্তরীয় ও উচ্চপেস্থ আসধ্কাসরকনের ববঠকনক অন্তভূে ক্ত কনর। িাল ুোকা ভারত-আসিয়ান িিনযাসগতা 
2020 িানল গৃিীত 2021-2021 প্ল্যান অব অযাকশন দ্বারা পসরিাসলত।  
 

3. কযোনন আসিয়ান-ভারত সবনেশমন্ত্রীনের ববঠক (এফএমএম) আসিয়ান কপৌনরাসিতয দ্বারা অনসুষ্ঠত 
িনয়সছল এবং একটি বাৎিসরক অনষু্ঠান, কিোনন এিএআইএফএমএম িনব ভারত দ্বারা আনয়াসজত সনউ 
সেসিনত প্রেম আসিয়ান - ভারত এফএমএম। এিএআইএফএমএম-এর আনগ 15ই জনু 2022 -এ 24তম 
আসিয়ান- ভারত উচ্চপেস্থ আসধ্কাসরকনের ববঠক অনসুষ্ঠত িনব।  

 

4.  এিএআইএফএমএম-এর িানে জসুরোর সিনিনব োকনব আসিয়ান-ভারত কযানলন্ডানর একটি প্রধ্ান টযাক 
1.5 িংলাপ সেসি আনলািনার 12 তম  িংস্করণ কযটি 16-17ই জনু 2022 -এ ভারত দ্বারা আনয়াসজত 
িনব। 12তম সেসি আনলািনার মলূভাব িল ইনদা-কপসিসফনক কিতু রিনা।12তম সেসি আনলািনার  
মন্ত্রীস্তরীয় অসধ্নবশনন অংশগ্রিণ করনবন ইএএম এবং আসিয়ান মন্ত্রীরা।  
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