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1. ভাৰতে এএছইএএন বিতেশ মন্ত্ৰীসকল আৰু মহাসবিিৰ এক বিতশষ এএছইএএন-ভাৰে বিতেশ 
মন্ত্ৰীসকলৰ বিঠক (এছএআইএফএমএম) অনুবিে কতৰ 16-17 জনু 2022 োবৰতে 
এএছইএএন-ভাৰে আতলািনা সম্পকক ৰ 30 িছৰ উেযাপন কৰাৰ িাতি। এই কৃবেত্বৰ স্বীকৃবে 
বহিাতপ, 2022 িনত া এএছইএএন-ভাৰে িনু্ধত্ব িষক বহিাতপ এএছইএএন আৰু ভাৰেীয় 
ননোসকতল অতটািৰ 2021 িনে অনুবিে 18েম এএছইএএন-ভাৰে সবিলনে ন াষণা 
কতৰ। 
 

2. এছএআইএফএমএম-েনৰ সহ-অধ্যক্ষো কতৰ ভাৰেৰ বিতেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ 
জয়শংকৰ আৰু বিংগাপূৰ গণৰাজযৰ বিতেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ বভবভয়ান িালাকৃষ্ণনতন। 
বিঠকেনে ব্ৰুতনই, কাতবাবডয়া, ইতডাতনবিয়া, মালায়বিয়া, আৰু বভতয় নামৰ বিতেশ মন্ত্ৰীসকল 
আৰু লাও বপবডআৰ, বফবলবপন্স, আৰু থাইতলডৰ বিতেশ মন্ত্ৰীসকলৰ প্ৰবেবনবধ্সকল আৰু 
এএছইএএন-ৰ মহাসবিতি অংশগ্ৰহণ কতৰ। মন্ত্ৰীতকইজতন এএছইএএন-ভাৰে অংশীোবৰত্বৰ বিবে 
বনৰীক্ষণ কতৰ আৰু আগন্তুক েশকৰ িাতি এক পথ িাপন কতৰ। আতলািনাৰ বিষয়সমূহৰ 
বভেৰে মূল অগ্ৰাবধ্কাৰ নক্ষত্ৰ আবছল ক'বভড-19 আৰু স্বািয, িযৱসায় আৰু িাবণজয, 
সংতযাগ - শাৰীবৰক আৰু বডবজত ল, বশক্ষা আৰু ক্ষমো বনমকাণ, আৰু লগতে ইতডা-
নপবিবফকৰ ওপৰে এএছইএএন েবৃিভঙ্গীৰ ওপৰে সহতযাবগোৰ এএছইএএন-ভাৰে যুটীয়া 
বিিৃবেৰ ৰূপায়ণ। মন্ত্ৰীতকইজতন লগতে গুৰুত্বপূণক আঞ্চবলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহ আৰু 
মহামাৰীৰ অন্তৰ অথকননবেক পুনৰুদ্ধাৰৰ ওপৰে ভাি বিবনময় কতৰ। বিঠকেতন 
সিকসিবেক্ৰতম সহ-অধ্যক্ষৰ বিিৃবে গ্ৰহণ কতৰ। এএছইএএন বিতেশ মন্ত্ৰীসকতল আৰু 
এএছইএএন মহাসবিতি প্ৰধ্ান মন্ত্ৰী, শ্ৰী নতৰন্দ্ৰ নমােীৰ বসতেও সাক্ষাৎ কতৰ। 
 

3. এই ভ্ৰমণে, এএছইএএন বিতেশ মন্ত্ৰীসকল, এএছইএএন মহাসবিি আৰু বিতেশ মন্ত্ৰীসকলৰ 
প্ৰবেবনবধ্সকতল ডঃ জয়শংকৰৰ বসতে বেল্লী আতলািনাৰ দ্বােশ সংস্কৰণৰ মন্ত্ৰী স্তৰৰ সবিলন 
(বডবডXII) সতবাধ্ন কবৰি বয এএছইএএন-ভাৰে সম্পকক ৰ 30 িছৰৰ ওপৰে মতনাতযাগ 
বেতছ 'ইতডা-নপবিবফকে সাাঁতকা বনমকাণ' বিষয়ৰ বসতে। 2009 িনে মুকবল কৰা বেল্লী 
আতলািনা বহতছ ভাৰেৰ মূলধ্াৰাৰ িাবষকক নেক 1.5 আতলািনা, যাৰ উতেশয বহতছ 
এএছইএএন-ভাৰে সম্পকক  শবিশালী কৰা সমসামবয়ক বিশ্বজৰুা আৰু আঞ্চবলক পবৰবিবেৰ 
সন্দভক ে। 
 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35416


4. সামবগ্ৰকভাতৱ বিঠকতকইেন িনু্ধত্ব আৰু সহতযাবগোৰ পবৰতৱশে অনুবিে হয় আৰু 
এএছইএএন-ৰ বসতে ভাৰতে বনজৰ সম্পকক ক প্ৰোন কৰা গুৰুত্ব উতল্লে কতৰ, বনজৰ পূৱ 
বক্ৰয়া নীবে আৰু িৃহত্তৰ ইতডা-নপবিবফকৰ িাতি বনজৰ েশকনে এএছইএএন-ৰ নকন্দ্ৰীয়োই 
প্ৰকাশ কৰাৰ েতৰ। 

 
নতুন বেল্লী 
জনু 16, 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. 

 


