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বিশেষ আবিয়ান - ভারত বিশেেমন্ত্রীশের বিঠশের ফাাঁশে 
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিপাবিে িযস্ততা 
জনু 17,2022  

 
বিশেষ আবিয়ান - ভারত বিশেেমন্ত্রীশের বিঠশের ফাাঁশে বিশেেমন্ত্রী তার িমপেস্থ ব্রুশেই, 
ইশদাশনবেয়া, মালশয়বেয়া, থাইলযান্ড এিং বভশয়তনাশমর মন্ত্রীশের িাশথ ধারািাবিেভাশি বিপাবিে 
আশলাচনা চাবলশয় গেশেন। 
 

2. 16ই জশুন ব্রুশেই বিশেেমন্ত্রী II, োশতা এবরওয়ানশপবিন ইউশিাফ-এর িাশথ বিশেেমন্ত্রীর বিঠশে 
উভয়মন্ত্রী বিপাবিে িম্পশেে র অগ্রেবতর পর্োশলাচনা েশরশেন। িাবেজয এিং বিবনশয়াে, 
িাইশরাোিেন ও গপশরাবলয়াম, েৃবষ এিং ওষুধ প্রস্তুত েরশনর গিত্রগুবলশত িিশর্াবেতাশে আরও 
িৃবি েরা উবচত িশল তারা িম্মত িশয়শেন। 
 

3. ইএএম তার িমপেস্থ ইশদাশনবেয়ার বিশেেমন্ত্রী িার এশেশলবি শ্রীমতী গরটশনা মারিুবে-র 
িাশথ 17ই জনু 2022 -এ িপ্তম জশয়ন্ট েবমেন বমটং (শজবিএম) েশরশেন। উভয়মন্ত্রী 
বিপাবিে িম্পশেে র পর্োশলাচনা েশরশেন এিং ভারত-ইশদাশনবেয়া িযাপে গেৌেলেত 
অংেীোবরত্বশে আরও এবেশয় বনশয় র্ািার উপায়গুবল বনশয় আশলাচনা েশরশেন। মন্ত্রীরা 
"কূটননবতে এিং িরোবর/পবরশষিা পািশপাটে ধারীশের জনয বভিার প্রশয়াজনীয়তা মকুি েরার 
চুবি"শত স্বাির েশরশেন। তারা "ভারশতর নাশেে াটে েশরাল িযুশরা (এনবিবি) এিং 
ইশদাশনবেয়ার জাতীয় নাশেে াটেি গিাশডে র মশধয অনিধ গনোজাত দ্রিয, িাইশোশথরাশপটে দ্রিয 
এিং তাশের পিূেিতীশের পাচার প্রবতশরাশধ গমৌচুবি" এিং "োনপুশরর নযােনাল িেুার 
ইনবিটউট ও পবলশটেবনে পারশেিুনান এলবপবপ, গর্ােেতে া-র মশধয গমৌচুবি'' স্বািশরর স্বািীও 
বেশলন।উভয়মন্ত্রী ইশদা-গপবিবফে িি আঞ্চবলে ও আন্তজে াবতে িমিযাগুবল বনশয় মত বিবনময় 
েশরশেন। বিশেেমন্ত্রী বজ 20-এর িভাপবতশত্বর জনয ইশদাশনবেয়ার প্রবত িংিবত প্রোে েশরশেন 
এিং এর অগ্রাবধোরগুবলশে িমথেন েশরশেন। 
 

4. 17ই জনু তাবরশে বিশেেমন্ত্রী, মালশয়বেয়ার বিশেেমন্ত্রী োশতা শ্রী বিফুবিন আিেলু্লার িাশথও 
িািাৎ েশরশেন এিং গোবভড-19-এর টোর েংিাপশত্রর পারষ্পবরে স্বীেৃবত প্রোনশেও প্রতযি 
েশরন। পাম গতল এিং িাইশরাোিেশনর মত গিত্রগুবল িি অথেননবতে এিং িাবেবজযে িম্পশেে র 
উপশর েবৃি গেন্দ্রীভূত েশর উভয় মন্ত্রী িম্পশেে র মশধয নতুন েবতিঞ্চার েরার জনয বিিান্ত 
গ্রিে েশরশেন। তারা পরিতী জশয়ন্ট েবমেন বিঠে মালশয়বেয়াশত েরশত িম্মত িশয়শেন।  
আঞ্চবলে এিং আন্তজে াবতে ঘটনািলীর উপশরও তারা তাশের মত বিবনময় েশরশেন।   

 



5. বিঙ্গাপুশরর বিশেেমন্ত্রী বিজ এশেশলবি ডঃ বভবভয়ান িালেৃষ্ণন 15ই জনু তাবরশে ইএএম-এর 
িাশথ িািাৎ েশরন এিং িাবেজয ও বিবনশয়াে, বডবজটাল অথেনীবত ও বফনশটে 
(FINTECH), গ্রীে গগ্রাথ ও বিোে এিং িংশর্াে -এর মত গিত্রগুবল িি েইু গেশের মশধয 
িহুমুেী িম্পশেে র বিবভন্ন বেে বনশয় আশলাচনা েশরন। তারা বিবিে ভূরাজননবতে চযাশলঞ্জগুবল ও 
এই অঞ্চশলর ঘটনািলী বনশয় িুেরূপ্রিারী আশলাচনা েশরশেন। েইু মন্ত্রী আশরা গিবে মন্ত্রী পর্োশয়র 
আোনপ্রোশনর মাধযশম   িম্পশেে র আরও অগ্রেবতর জনয নতুন উেযম প্রোন েরার 
প্রশয়াজনীয়তার বিষশয় িম্মত িশয়শেন। 
 
6. বিশেেমন্ত্রী, থাইলযাশন্ডর উপ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ রাষ্ট্রেতূ এিং বিশেেমন্ত্রী িার এশেশলবি 
শ্রীমতী পনেবপেল োঞ্চানালাে -এর িাশথ 16ই জনু িািাৎ েশরশেন। বিমশিে(BIMSTEC) 
- এ থাইলযাশন্ডর িভাপবতত্বোশল ভারশতর পূেে িমথেশনর বিষশয় বতবন তাশে আিাি বেশয়শেন।   

 
7. 17ই জনু তাবরশে বিশেেমন্ত্রী এিং বভশয়তনাশমর বিশেেমন্ত্রী বিপাবিে বিঠে েশরশেন এিং 
কূটননবতে িম্পশেে র 50 িের পূবতে  উের্াপশনর গলাশোও চালু েশরশেন। বভশয়তনাশমর েতূািাশির 
নতুন চযানশিবর ভিশন বিঠেট অনুবিত িশয়শে। মন্ত্রীরা  বিপাবিে বিষশয়র িুেরূ প্রিারী এিং 
পারষ্পবরে স্বাশথের আঞ্চবলে ও আন্তজে াবতে ঘটনািলী বনশয় িযাপে আশলাচনা েশরশেন। তারা 
উচ্চপর্োশয়র আোনপ্রোন বনশয়ও আশলাচনা েশরশেন। বিঠশের পশর, ভারশতর ইশলেরবনে এিং 
তথযপ্রর্বুি মন্ত্রশের বিইআরট-ইন, এিং বভশয়তনাশমর তথয ও গর্াোশর্াে মন্ত্রশের 
বভএনবিইআরট-র মশধয িাইিার িুরিা বনশয় এেট গমৌ স্বািবরত িশয়শে।  

 
বনউ বেবল্ল 
জনু 17, 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. 

 


