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প্রধোনমন্ত্রী শ্রী নক্রন্দ্র মমোদী ব্রুক্নই-এর সুলতোক্নর আমন্ত্রক্ে ২৮মে অক্টোবর ভোর্চুয়োলল অনুষ্ঠিত অষ্টোদে
আলেয়োন-ভোরত েীর্ ু সক্েলক্ন ম োগ মদক্বন। আলেয়োন মগোিীভচক্ত মদেগুললর রোষ্ট্রপ্রধোন বো সরকোর প্রধোনরো
এই সক্েলক্ন অংেগ্রহে করক্বন।
অষ্টোদে আলেয়োন -ভোরত েীর্ ু সক্েলক্ন আলেয়োন মগোিী এবং ভোরক্তর মক্ধে মকৌেলগত অংেীদোলরক্ের
লবর্য়ষ্ঠি প োক্লোর্নো
ু
করো হক্ব। এছোডোও মকোলভড-১৯ মহোমোরী ও স্বোস্থ্ে, বেবসো-বোলেজ্ে, ম োগোক্ োগ এবং লেক্ষো
ও সংস্কৃলতর মক্তো লবলভন্ন গুরুেপূে ু মক্ষক্ে এই অংেীদোলরক্ের অগ্রগলত লনক্য়ও ববঠক্ক আক্লোর্নো করো
হক্ব। মকোলভড পরবতী সমক্য় অর্নীলতর
ু
পুনরুদ্ধোর এবং আঞ্চললক ও আন্তজ্ুোলতক লবলভন্ন গুরুেপূে ুলবর্য়ও
ববঠক্ক স্থ্োন পোক্ব। প্রলত বছর আলেয়োন-ভোরত েীর্ ুসক্েলক্ন সক্বোচ্চ
ু প োক্য়
ু পোরস্পলরক আক্লোর্নোর সুক্ োগ
বতলর হয়। গত বছর নক্ভম্বর মোক্সও প্রধোনমন্ত্রী ভোর্চুয়োলল সপ্তদে আলেয়োন-ভোরত েীর্ ু সক্েলক্ন ম োগ
লদক্য়লছক্লন। অষ্টোদে আলেয়োন-ভোরত েীর্ ু সক্েলক্ন অংেগ্রহক্ের ফক্ল প্রধোনমন্ত্রীর এই লনক্য় ন’বোর এই
ববঠক্ক ম োগ মদক্বন ।
মভৌগললক, ঐলতহোলসক ও প্রোর্ীন ুক্গর সভেতোর মক্ধে ম োগোক্ োক্গর ওপর লভলি কক্র আলেয়োন-ভোরত
মকৌেলগত অংেীদোলরে গক্ড উক্ঠক্ছ। অেোট-ইস্ট নীলত এবং ভোরত প্রেোন্ত মহোসোগরীয় অঞ্চক্ল আমোক্দর
লবস্তৃত কমকোক্ের
ু
মূল মকন্দ্র হল আলেয়োন। ২০২২ সোক্ল আলেয়োন-ভোরত সম্পক্কুর ৩০ বছর পূে ু হক্ব।
লনয়লমতভোক্ব েীর্ ু সক্েলন, মন্ত্রী প োক্য়র
ু
ববঠক এবং উচ্চপদস্থ্ আলধকোলরকক্দর মক্ধে আক্লোর্নো ভোরত ও
আলেয়োন মগোিীভচক্ত মদেগুললর মক্ধে হক্য় র্োক্ক। আগস্ট মোক্স লবক্দেমন্ত্রী ডঃ এস জ্য়েঙ্কর আলেয়োন-ভোরত
লবক্দে মন্ত্রীক্দর ববঠক ও পূব ু এেীয় েীর্ ু সক্েলক্ন ভোর্চুয়োলল অংেগ্রহে কক্রলছক্লন। মসক্েম্বর মোক্স
আলেয়োন মগোিীভচক্ত মদেগুললর অর্মন্ত্রী
ু
এবং ভোরক্তর মক্ধে অনুষ্ঠিত ববঠক্ক মকন্দ্রীয় লেল্প ও বোলেজ্ে
প্রলতমন্ত্রী শ্রীমলত অনুলপ্রয়ো পেোক্িল ম োগ মদন। এই ববঠক্ক মন্ত্রীরো অর্ননলতক
ু
সহক্ োলগতো বৃদ্ধদ্ধর মক্ষক্ে
তোাঁক্দর অঙ্গীকোর পুনবেক্ত
ু কক্রন।
প্রধোনমন্ত্রী ২৭ অক্টোবর মর্োডে পূব ুএেীয় েীর্ ুসক্েলক্নও ম োগ মদক্বন। ভোরত প্রেোন্ত মহোসোগরীয় অঞ্চক্লর
েীর্ ু মনতৃবৃন্দ এই সক্েলক্ন অংেগ্রহে করক্বন। ২০০৫ সোক্ল এই মজ্োি গক্ড ওঠোর পর পূব ু এলেয়োর
মকৌেলগত ও ভূ -রোজ্ননলতক লববতুক্ন তো গুরুেপূে ু ভূ লমকো পোলন কক্র। আলেয়োন মগোিীভচক্ত মদেগুললর
১০ষ্ঠি সদসে রোষ্ট্র ছোডোও ভোরত, র্ীন, জ্োপোন, দলক্ষে মকোলরয়ো, অক্েললয়ো, লনউদ্ধজ্লেোে, মোলকুন ুক্তরোষ্ট্র ও
রোলেয়ো পূব এেীয়
ু
েীর্ সক্েলক্নর
ু
সদসে।

পূব এেীয়
ু
েীর্ সক্েলক্নর
ু
প্রলতিোতো রোষ্ট্র লহক্সক্ব ভোরক্তর এই মজ্োিক্ক েদ্ধক্তেোলী করোর দোয়বদ্ধতো রক্য়ক্ছ।
সমসোমলয়ক লবলভন্ন র্েোক্লক্ের সমোধোক্ন এই মজ্োিক্ক আরও কো কর
ু
কক্র তচ লক্ত হক্ব। আলেয়োন মগোিীভচক্ত
মদেগুললর ভোরত প্রেোন্ত মহোসোগরীয় অঞ্চক্লর লবর্ক্য় দৃষ্ঠষ্টভঙ্গী বো এওআইলপ এবং ভোরত প্রেোন্ত মহোসোগরীয়
উক্দেোগ বো আইলপওআই সহক্ োলগতো বোলডক্য় মতোলোর মক্ষক্ে পূব এেীয়
ু
েীর্ সক্েলন
ু
গুরুেপূে ভূ
ু লমকো পোলন
কক্র। সমুদ্র পক্র্ লনরোপিো, সন্ত্রোসবোদ মমোকোলবলো, মকোলভড-১৯এর কোরক্ে সহক্ োলগতোর মক্তো লবলভন্ন
আঞ্চললক ও আন্তজ্ুোলতক লবর্য় মর্োডে পূব ু এেীয় েীর্ ু সক্েলক্ন আক্লোলর্ত হক্ব। মোনলসক স্বোস্থ্ে সমসেোর
মমোকোলবলো , প িক্নর
ু
মোধেক্ম অর্ননলতক
ু
পুনরুদ্ধোর এবং সবুজ্োয়নক্ক লফলরক্য় লনক্য় আসোর মক্তো লবলভন্ন
আঞ্চললক ও আন্তজ্ুোলতক লবর্য় লনক্য়ও মনতৃবৃন্দ আক্লোর্নো করক্বন। এই লবর্য়গুলল ছোডোও প িন
ু ও পলরক্বে
বোন্ধব নোনো উক্দেোক্গর লবর্ক্য় একষ্ঠি ম ৌর্ ম োর্েোপে বতলর হওয়োর সম্ভোবনো আক্ছ। ভোরত এই উক্দেোক্গ
গুরুেপূে ভূ
ু লমকো পোলন করক্ছ।
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