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আসিয়ান-ভারত িংলাপ িম্পর্কে র 30বছর পূসতে  উপলর্ে 16-17জনু2022 আসিয়ান-ভারত 
সবর্েশমন্ত্রীর্ের সবর্শষ ববঠর্কর(এিএআইএফএমএম) জনয ভারত আসিয়ার্নর সবর্েশমন্ত্রীর্ের এবং 
মহািসিবর্ক ভারর্ত স্বাগত জাসনর্য়র্ছ। এই মাইল ফলক ছুুঁ র্ত পারার স্বীকৃসতস্বরূপ 2022 িালর্ক 
আসিয়ান-ভারত বনু্ধতার বছর সহিার্ব উেযাপন করার কথা ভারত ও আসিয়ান ননতারা  
অর্টাবর 2021এর 18তম আসিয়ান-ভারত ির্েলর্ন ন াষণা কর্রসছর্লন।  

 

2.এিএআইএফএমএম এর যুগ্ম িভাপসত সছর্লন ভারর্তর সবর্েশমন্ত্রী ডটর এি জয়শঙ্কর এবং 
সিঙ্গাপুর প্রজাতর্ন্ত্রর সবর্েশমন্ত্রী ডটর সভসভয়ান বালাকৃষ্ণান। এই ববঠর্ক উপসিত সছর্লন ব্রুর্নই, 
কর্বাসডয়া, ইর্দার্নসশয়া, মালর্য়সশয়া, সভর্য়তনার্মর সবর্েশমন্ত্রীরা এবং লাও সপসডআর ও 
সফসলপাইর্ের প্রসতসনসিরা।এছাড়া উপসিত সছর্লন আসিয়ার্নর মহািসিব। মন্ত্রীরা আসিয়ান-ভারত 
অংশীোরর্ের অবিা পযোর্লািনা কর্রন এবং আগামী েশকগুসলর জনয পথর্রখা সনর্েেশ কর্রন। 
এই আর্লািনায় নয মূল সবষয়গুসল সছল তা হল নকাসভড-19 ও স্বািয, বযবিা ও বাসণজয, নভৌত 
ও সডসজটাল নযাগার্যাগ, সশো ও েমতা সনমোণ এবং আসিয়ান আউটলুক অন ইর্দা-
পযাসিসফক(এওআইসপ) সনর্য় িহর্যাসগতার নয আসিয়ান-ভারত যুগ্ম সববৃসত সের্য়সছর্লা তার 
বাস্তবায়ন।  আঞ্চসলক এবং আর্ন্েজাসতক পসরসিসত এবং অসতমাসরর পর অথেনীসতর উর্ঠ োুঁড়ার্না 
সনর্য় মন্ত্রীরা তার্ের সনর্জর্ের েসৃিভসঙ্গ সবসনময় কর্রর্ছন।ববঠর্ক যুগ্ম িভাপসতর সববৃসত 
িবেিেতভার্ব গৃহীত হর্য়র্ছ।আসিয়ার্নর সবর্েশমন্ত্রীরা এবং আসিয়ার্নর মহািসিব মাননীয় 
প্রিানমন্ত্রী নর্রন্দ্র নমােীর িার্থ িাোৎ কর্রর্ছন।  

 

3. িফর িলাকালীন আসিয়ার্নর সবর্েশমন্ত্রীরা, আসিয়ার্নর মহািসিব ও  সবর্েশমন্ত্রীর্ের 
প্রসতসনসিরা এবং  ডটর জয়শঙ্কর12 তম  সেসি ডায়ালগ  (সডসড xii) –এ মন্ত্রীর্ের অসির্বশর্ন 
ভাষণ নের্বন যার  নফাকাি 30 বছর্রর আসিয়ান-ভারত িম্পকে  এবং যার সথম হর্ে সবসডং 
সির্জি ইন েয ইর্দা-পযাসিসফক, যা 2009 িার্ল শুরু হর্য়র্ছ। সেসি ডায়ালগ হর্ে ভারর্তর 
প্রিান ট্র্যাক 1.5 ডায়ালগ যার লেয বতে মান আঞ্চসলক ও আর্ন্েজাসতক পসরসিসতর্ত আসিয়ান-
ভারত িম্পকে র্ক েঢ়ৃতর করা।  

  



 

4. িব সমসলর্য় বনু্ধেপুণে ও িহর্যাসগতামূলক পসরর্বর্শ ববঠক অনুসিত হর্য়র্ছ।    আসিয়ার্নর 
িার্থ তার িম্পকে র্ক ভারত নয গুরুে নেয়, যা ভারর্তর অযাট ইস্ট নীসত এবং সবসৃ্তত ইর্দা-
পযাসিসফক –এর েসৃিভসঙ্গর্ত আসিয়ানর্ক কন্দ্রির্ল রাখা নথর্ক পসরলসেত হয়।  

 

সনউসেসি  
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. 

 


