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আসিয়ান-ভারত সিদেশমন্ত্রীদের িাৎিসরক বিঠক (এআইএফএমএম) – অংশগহণ করার জনয 
ভারদতর সিদেশমন্ত্রী ডঃ এি জয়শংকর, 03 – 05 অগাষ্ট 2022 –এ কদবাসডয়া িফর কদরদেন।  

এআইএফএমএম-টি 04 অগাষ্ট 2022 তাসরদে সিদকদে কদবাসডয়ার নম পেন- এ অনুসিত 
হদয়দে। এই বিঠদকর যুগ্ম িভােসতত্ব কদরদেন সিদেশমন্ত্রী এিং সিিােুদরর সিদেশমন্ত্রী সহজ 
এদেদেসি ডঃ সভসভয়ান িােকৃষ্ণণ। এোড়াও অনযানয আসিয়ান িেিয পেদশর 
সিদেশমন্ত্রী/প্রসতসনসিরা অংশগ্রহণ কদরসেদেন।  

2. এই িেদর আসিয়ান-ভারত িম্পদকে র 30 তম িাসষেকী উেযােন উেেদে 2022-িাদের জনু 
মাদি সনউ সেসিদত ভারত দ্বারা আদয়াসজত আসিয়ান-ভারত সিদেশমন্ত্রীদের বিঠদকর আদোচনাদক 
িামদনর সেদক এসগদয় সনদয় সগদয় এআইএফএমএম, অসতমাসরর েরিতী কাদে স্মার্ে  কৃসষ, স্বাস্থ্য 
েসরদষিা, নি ও েুননেিীকরণ শসি, সডসজর্াে অন্তভুে সি এিং সফনদর্ক পেদে িহদযাসগতাদক িৃসি 
করা িহ আসিয়ান-ভারত িহদযাসগতাদক উন্নত করার উোয়গুসে সনদয় আদোচনা কদরদে।  

3. সিদেশমন্ত্রী তার িিদিয,  ‘আসিয়ান অযাক্টঃ একিাদে চযােদের পমাকাসিো’ এই মূেভাদির 
উেদর এই িের কদবাসডয়ার আসিয়ান িভােসতদত্বর প্রশংিা কদরদেন। সতসন আঞ্চসেক, 
িহুোসেক এিং বিসিক িযিস্থ্ার গুরুত্বেূণে স্তম্ভ সহদিদি আসিয়াদন ভারদতর গুরুত্বদক তুদে িদরন। 
সিদেশ মন্ত্রী, একটি স্বািীন, উন্মিু, অন্তভুে সিমূেক এিং সনয়ম সভসিক  ইদদা-পেসিসফক অঞ্চদে 
আসিয়াদনর ঐকয ও পকসিকতার জনয ভারদতর িমেেন েুনিেযি কদরদেন। ইদদা-পেসিসফক –এর 
উেদর আসিয়ান েসৃষ্টভসি  (এওআইসে) এিং ইদদা-পেসিসফক উদেযাগ(আইসেওআই)-এর মদিয 
মজিুত একমুসেতাদক উদিে কদর, সতসন ইদ-পেসিসফদক ভারত ও আসিয়াদনর মদিয িৃহির 
িহদযাসগতার আহ্বান কদরদেন। আসিয়াদনর সিদেশমন্ত্রীরা আসিয়াদনর প্রসত ভারদতর িারািাসহক 
িমেেনদক প্রশংিা কদরদেন এিং আসিয়ান-ভারত িম্পকে দক আরও মজিুত করার জনয একিাদে 
কাজ করার জনয উন্মেু হদয় রদয়দেন।  

4. িফরকাদে, সিদেশমন্ত্রী কদবাসডয়ার প্রিানমন্ত্রী সহজ এদেদেসি শ্রীযুি হুন পিন-এর িাদেও 
িাোৎ কদরদেন এিং োরস্পসরক স্বাদেের সদ্বোসেক এিং বিসিক িমিযাগুসে সনদয় আদোচনা 
কদরদেন। সিদেশমন্ত্রী, অদেসেয়া , শ্রীেংকা, ইউএি এিং সভদয়তনাম পেদক আগত তার 
িমেেস্থ্দের িাদেও আোেআদোচনা কদরদেন।   

5. নম পেন িফদরর আদগ, 3 অগাষ্ট 2022  তাসরদে সিদেশমন্ত্রী সিদয়ম্রীে-এ ভ্রমণ কদরদেন 
এিং পিোদন সতসন ঐসতহযিাহী তা পপ্রাম এিং অদকার ভার্ মসদর েসরেশেন কদরদেন। ভারদতর 
আসকে ওেসজকযাে িাদভে   কতৃে ক এই ঐসতহযিাহী স্থ্ানগুসের েুনরুিার এিং িংস্কার কাদযের েরীো 
কদরদেন। সতসন সিদয়ম রীদে কদবাসডয়া এিং অনযানয এমসজসি শসরক পেশগুসের িাদে ভারত 
দ্বারা স্থ্ােন করা পমকন গিা পকাঅোদরশন (এমসজসি)আসিয়ান ট্র্যাসডশনাে পর্ের্াইে 
সমউসজয়ামও েসরেশেন কদরদেন এিং এই প্রকদে ভারদতর িহদযাসগতা জাসর রাোর জনয আিাি 



প্রোন কদরদেন।     

6. 05 অগাষ্ট 2022 তাসরদে, নম পেন-এ আসিয়ান িম্পসকে ত মন্ত্রীেযোদয়র বিঠদকর মদিয 12 

তম েুিে এসশয়া শীষে সিদেশমন্ত্রীদের বিঠক  এিং 29তম আসিয়ান আঞ্চসেক পফারাম 
মন্ত্রীেযোদয়র বিঠকও অন্তভূে ি সেে। এই বিঠদক ভারতীয় প্রসতসি েদের পনতৃত্ব সেদয়দেন িসচি 
(েূিে)। 12 তম ইএএি এফএমএম বিঠদক উসেত চযাদেেগুসের জনয আরও প্রসতসরিয়য়াশীে করার 
েদেয পনতৃিৃদদর পনতৃদত্ব ইএএি প্লার্ফমেদক শসিশােী করার উোয়গুসে সনদয় আদোচনা করা 
হদয়দে। বিঠদক িতে মান আঞ্চসেক ও আন্তজে াসতক ঘর্নািেী এিং ভূ-রাজননসতক প্রসতিন্ধকতা 
সনদয় আদোচনা করা হদয়দে ও পিই িাদে ইএএি-এর নতুন কমেেসরকেনার প্রস্তুসত সনদয় 
েযোদোচনা করা হদয়দে। 2022 িাদের নদভবর মাদি সনিোসরত আিন্ন  17 তম  ইএএি 
শীষেিদেেদনর প্রস্তুসত সনদয়ও আদোচনা করা হদয়দে।  
7. 29 তম আসিয়ান আঞ্চসেক পফারাম (এআরএফ)-এ আন্তজে াসতক এিং আঞ্চসেক িমিযািেী 
পিই িাদে এআরএফ-এর ভসিষযত অসভমুে সনদয় মত সিসনময় করা হদয়দে। এই বিঠদক েটুি 
সিিৃসত, যো,  প্রসতদরািক মূেক  িযিস্থ্ার মািযদম এই অঞ্চদে শাসন্ত, সস্থ্সতশীেতা এিং িমৃসির 
প্রচাদরর জনয এআরএফ সিিসৃত এিং েসেণেিূে এসশয়া োরমানসিক অত্র ম মিু অঞ্চে         
(এিইএএনডব্লুএফদজড)িংরেদণ এআরএফ সিিৃসত গৃহীত হদয়দে।  এআরএফ-এ ভারদতর 
অনশগ্রহদণর একটি অি সহদিদি , 13ই পম 2022 তাসরদে অনুসিত িামুসিক প্রসতরোর উেদর 
13 তম এআরএফ আন্তঃঅসেদিশন বিঠদক ভারত যুগ্ম িভােসতত্ব কদরসেে এিং 2022-2023 

িাদে আন্তজে াসতক জাহাজ ও িদর িসুিিা সনরােিা পকাড/ ইন্টারনযাশনাে সশে অযান্ড পোর্ে  
পফসিসেটি  সিসকউসরটি পকাড( আইএিসেএি পকাড)-এ যুগ্ম িভােসতর োসয়ত্ব োেন করদি।   
8. িামসগ্রকভাদি, সিদেশমন্ত্রীর কদবাসডয়া িফর ফেপ্রিু হদয়দে এিং ইদদা-পেসিসফক অঞ্চদে 
ভারদতর সদ্বোসেক এিং িহুোসেক িম্পকে  মজিুত হদয়দে।  
 
নম পেন 
অগাষ্ট 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. 

 


