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এএছইএএন-ভাৰত বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠক আৰু আন সম্বন্ধীয় 

বিঠকসমূহ 
আগষ্ট 05, 2022 

 

1. ভাৰতৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকদৰ 03-05 আগষ্ট 2022 তাবৰদে কাদবাবডয়া ভ্ৰমণ কদৰ 

িাবষিক এএছইএএন-ভাৰত বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠকত (এআইএফএমএম) অংশগ্ৰহণ কৰাৰ িাদি। 

এআইএফএমএম-েন 04 আগষ্ট 2022 তাবৰদে েপুৰীয়া ফ্ নম পপনত অনুবিত কৰা হয়। ইয়াৰ সহ-

অধ্যক্ষতা কদৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীী্দে আৰু ব ংগাপুৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰী, মাননীয় ডঃ বভবভয়ান িালাকৃষ্ণনদন 

আৰু ইয়াত আন এএছইএএন সেসয ৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰী/প্ৰবতবনবধ্সকদল অংশগ্ৰহণ কদৰ। 

 

2. জনু 2022  নত এই িছৰ এএছইএএন-ভাৰত সম্পকি ৰ 30তম িাবষিকীৰ স্মৰণৰ িাদি নতুন বেল্লীত 

অনুবিত পহাৱা বিদশষ এএছইএএন-ভাৰত বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠকৰ আদলা না আগলল বন, এআইএফএমএম-

পয় মহামাৰীৰ অন্তৰ েুগত এএছইএএন-ভাৰত সহদোবগতা উন্নত কৰাৰ উপায়সমূহ আদলা না কদৰ, োৰ 

বভতৰত আবছল স্মাৰ্ি  কৃবষ, স্বাস্থ্যেত্ন, নতুন আৰু পুনৰিযৱহাৰদোগয শবি, বডবজদৰ্ল অন্তভুি বি আৰু 

বফনদৰ্ক্ ৰ পক্ষত্ৰত সহদোবগতা উন্নত কদৰ। মন্ত্ৰীদকইজদন লগদত পাৰস্পবৰক ৰু ীৰ গুৰুত্বপূণি আঞ্চবলক 

আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভাি বিবনময় কদৰ আৰু আগন্তুক এএছইএএন-ভাৰত সবিলনৰ 

প্ৰস্তুবত আদলা না কদৰ। 

 

3. বনজৰ ভাষণত, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় এই িছৰৰ 'এএছইএএন এব টি: এদকলদগ প্ৰতযাহ্বানদিাৰ সদবাধ্ন 

কৰা'ৰ বিষয়ৰ অধ্ীনত এএছইএএন-ৰ কাদবাবডয়ান অধ্যক্ষতাৰ প্ৰশংসা কদৰ, পতওঁ আঞ্চবলক, 

িহুপক্ষীয় আৰু বিশ্বজৰুা শৃংেলৰ গুৰুত্বপূণি স্তম্ভ বহ াদপ ভাৰদত এএছইএএন-ক প্ৰোন কৰা গুৰুত্ব উদল্লে 

কদৰ। বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় এক মুকবল, মুি, অন্তভুি ি আৰু বনয়ম-বভবিক ইদডা-পপব বফকত 

এএছইএএন ঐকযতা আৰু পকন্দ্ৰীয়তাৰ প্ৰবত ভাৰতৰ সমৰ্িন পুনৰ উদল্লে কদৰ। ইদডা-পপব বফকৰ 

ওপৰত এএছইএএন েবৃষ্টভঙ্গী (এঅ'আইবপ) আৰু ইদডা-পপব বফক মহাসাগৰ পেদক্ষপৰ (আইবপঅ'আই) 

মাজৰ িবলষ্ট অবভসৰণ উদল্লে কবৰ, পতও ঁইদডা-পপব বফকত ভাৰত আৰু এএছইএএন-ৰ মাজত উন্নত 

সহদোবগতাৰ িাদি আহ্বান কদৰ। এএছইএএন বিদেশ মন্ত্ৰীসকদল এএছইএএন-ৰ প্ৰবত ভাৰতৰ অবিবিন্ন 

সমৰ্িনৰ প্ৰশংসা কদৰ আৰু এএছইএএন-ভাৰত সম্পকি  অবধ্ক শবিশালী কৰাৰ িাদি এদকলদগ কাম 

কৰাৰ বসদ্ধান্ত লয়। 

 

4. এই ভ্ৰমণত, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় কাদবাবডয়ান প্ৰধ্ান মন্ত্ৰী মাননীয় বমঃ হান প নৰ বসদত সাক্ষাৎ কদৰ 

আৰু পাৰস্পবৰক ৰু ীৰ বিপক্ষীয় আৰু বিশ্বজৰুা বিষয়সমূহ আদলা না কদৰ। বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় 

লগদত অদষ্ট্ৰবলয়া, শ্ৰী লংকা, মাবকি ন েুিৰাষ্ট্ৰ আৰু বভদয়ৰ্নামৰ পৰা বনজৰ প্ৰবতপক্ষসকলৰ বসদত ভাি 

বিবনময় কদৰ। 

 



5. ফ্ নম পপনলল বনজৰ ভ্ৰমণৰ পূদৱি, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীগৰাকীদয় ব দয়ম বৰপলল ভ্ৰমণ কদৰ 03 আগষ্ট 

2022 তাবৰদে, ে'ত পতওঁ ৰ্া প্ৰহ'ম মবিৰ আৰু আঙ্গকৰ ৱাৰ্ মবিৰৰ ঐবতহাবসক স্থ্ান ভ্ৰমণ কদৰ। পতও ঁ

ভাৰতৰ প্ৰত্নতাবিক জৰীপ িাৰা এই সাংসৃ্কবতক ঐবতহাবসক স্থ্ানদিাৰৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু সংৰক্ষণ কােি 
পৰীক্ষা কদৰ। পতও ঁ লগদত ব দয়ম বৰপত পমকংক গঙ্গা সহদোবগতা (এমবজব ) এবছয়ান পৰম্পৰাগত 

পৰ্ক্সৰ্াইল সংগ্ৰহালয় ভ্ৰমণ কদৰ বে ভাৰদত স্থ্াপন কবৰবছল কাদবাবডয়া আৰু আন এমবজব  অংশীোৰ 

পেশসমূহৰ বসদত আৰু প্ৰকল্পদৰ্ালল ভাৰতৰ সমৰ্িন অিযাহত ৰ্কাৰ আশ্বাস বেদয়। 

 

6. ফ্ নম পপনৰ এএছইএএন সবন্ধীয় মন্ত্ৰী স্তৰৰ বিঠকত 12তম পূৱ এবছয়া সবিলন বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠক 

আৰু 29তম এএছইএএন আঞ্চবলক পবৰষে মন্ত্ৰী স্তৰৰ বিঠক অন্তভুি ি আবছল 05 আগষ্ট 2022 তাবৰদে। 

সব ি (পূৱ) গৰাকীদয় এই বিঠকদকইেনত ভাৰতীয় প্ৰবতবনবধ্ েলৰ পনতৃত্ব কদৰ। 12তম ইএএছ 

এফএমএম-ত পনতাসকলৰ-পনতৃত্বাধ্ীন ইএএছ মঞ্চ শবিশালী কৰাৰ উপায় আৰু পেদক্ষপসমূহ আদলা না 
কৰা হয় ইয়াক উেীয়মান প্ৰতযাহ্বানদিাৰৰ প্ৰবত অবধ্ক প্ৰবিয়াশীল কৰাৰ িাদি। বিঠকেনত িতি মান 

আঞ্চবলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমসযাদিাৰ আৰু ভূ-ৰাজলনবতক প্ৰতযহ্বানদিাৰৰ ওপৰত ভাি বিবনময়ৰ 

লগদত এক নতুন ইএএছ বিয়া পবৰকল্পনাৰ প্ৰস্তুবত পুনৰীক্ষণ কৰা হয়। নৱবৰ 2022  নত অনুবিত হ'ি 

লগা আগন্তুক 17তম ইএএছ সবিলনৰ প্ৰস্তুবতদিাদৰা আদলা না কৰা হয়। 

 

7. 29তম এএছইএএন আঞ্চবলক মঞ্চই (এআৰএফ) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চবলক বিষয়সমূহৰ বসদত 

এআৰএফ-ৰ ভবৱষযতৰ বেশৰ ওপৰত ভাি বিবনময় কদৰ। ইয়াত েৰু্া বিিৃবত গ্ৰহণ কৰা হয়, বে বহদছ 

অঞ্চলদৰ্াত প্ৰবতদৰাধ্ী পেদক্ষপৰ পোদগবে শাবন্ত, বস্থ্ৰতা আৰু সমৃবদ্ধ প্ৰ াৰৰ ওপৰত এআৰএফ বিিৃবত 

আৰু েবক্ষণ পূৱ এবছয়া বনউবিয়াৰ অস্ত্ৰ মুি অঞ্চলৰ (এছইএএনডাবিউএফদজে) সংৰক্ষণ সমৰ্িনৰ 

ওপৰত এআৰএফ বিিৃবত। এআৰএফ-ৰ বসদত ভাৰতৰ সংদোগৰ অংশ বহ াদপ, ভাৰদত 12 পম' 2022 

তাবৰদে সামুবিক সুৰক্ষাৰ ওপৰত 13তম এআৰএফ আন্তঃসবিলনীয় বিঠকৰ সহ-অধ্যক্ষতা কবৰবছল, 

আৰু 2022 - 2023  নৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ আৰু িিৰ অঞ্চল সুৰক্ষা পকাডৰ (আইএছবপএছ পকাড) 

ওপৰত কমিশালাৰ শৃংেলৰ সহ-অধ্যক্ষতা কবৰি। 

 

8. সামবগ্ৰকভাদৱ, কাদবাবডয়ালল বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণ ফলপ্ৰসু আবছল আৰু ইদডা-পপব বফকত 

ভাৰতৰ বিপক্ষীয় আৰু িহুপক্ষীয় সম্পকি  শবিশালী কদৰ। 

 

ফ্ নম পেন 

আগষ্ট 05, 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. 

 


