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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ বিপক্ষীয় সংদ োগসমূহ বিদশষ 
এএছইএএন-ভোৰত বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠকত প্ৰেক্ষোপটত 
জনু 17, 2022 
 

1. বিশেষ এএছইএএন-ভাৰত বিশেে মন্ত্ৰীৰ বিঠকত প্ৰেক্ষাপটত, বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ 
জয়েংকশৰ ব্ৰুশনই, ইশডাশনবিয়া, মাশেবিয়া, বিংগাপূৰ, থাইশেড আৰু বভশয়টনামৰ পৰা বনজৰ 
েবতপক্ষসকেৰ বসশত বিপক্ষীয় সংশ াগৰ এক ক্ৰম কশৰ। 
 

2. ব্ৰুশনইৰ বিশেে মন্ত্ৰী II, ডাশটা এবৰৱান প্ৰপহীন য়ুিফশৰ বসশত বনজৰ 16 জনুৰ বিঠকত, 
েশুয়াজন মন্ত্ৰীশয় বিপক্ষীয় সম্পকক ৰ েগবত বনৰীক্ষণ কশৰ। প্ৰতওঁশোশক সন্মত হয় প্ৰ  িাবণজয 
আৰু বিবনশয়াগ, হাইড্ৰ’কািকন আৰু প্ৰপট্ৰ’প্ৰকবমশকে, মহাকাে, কৃবষ আৰু ফামকািুযটিশকেৰ 
ক্ষত্ৰসমূহত সহশ াবগতা অবিক েবিোেী কৰাৰ েশয়াজন। 
 

3. বনজৰ ইশডাশনবিয়ান েবতপক্ষ ইশডাশনবিয়াৰ বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰী, মাননীয় বমশছছ প্ৰৰটশনা 
মাৰিুবেৰ বসশত, বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰীশয় 7তম  ুটীয়া পবৰষে বিঠক (প্ৰজবিএম) অনুবিত 
কশৰ 17 জনু 2022 তাবৰশে। েশুয়াজন মন্ত্ৰীশয় বিপক্ষীয় সম্পকক  বনৰীক্ষণ কশৰ আৰু ভাৰত-
ইশডাশনবিয়া বিসৃ্তত প্ৰকৌেেগত অংেীোবৰত্ব অবিক েবিোেী কৰাৰ উপায় আশোিনা কশৰ। 
মন্ত্ৰীশকইজশন "কূটননবতক আৰু আনুিাবনক/প্ৰসৱা পাছপটক  িাবৰসকেৰ িাশি বভজা েশয়াজন 
প্ৰৰহাইৰ ওপৰত িুবি" স্বাক্ষৰ কশৰ। প্ৰতওঁশোশক েগশত "প্ৰিতনানােক দ্ৰিয, মানবসক বিবত 
পবৰৱতক নকাৰী মােকদ্ৰিয আৰু ইয়াৰ পূিকসূৰীত প্ৰি-আইনী িযাপাৰ অৱশৰািৰ ওপৰত ভাৰতৰ 
মােকদ্ৰিয বনয়ন্ত্ৰণ কা কােয় (এনবিবি) আৰু ইশডাশনবিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মােকদ্ৰিয িডক ৰ মাজত 
িুজািুবজৰ স্মাৰক-পত্ৰ” আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিনী েবতিান, কানপুৰ আৰু প’বেশটকবনক পাশকক িুনান 
এেবপবপ, প্ৰয়াগযাকাটক াৰ মাজত িুজািুবজৰ স্মাৰক-পত্ৰ” সাক্ষী কশৰ। েশুয়াজন মন্ত্ৰীশয় ইশডা-
প্ৰপবিবফকশক িবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চবেক বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভাি বিবনময় কশৰ। বিশেে 
বিষয়ক মন্ত্ৰীশয় ইশডাশনবিয়াৰ বসশত ঐকাত্ম্য েকাে কশৰ বজ20ৰ অিযক্ষতাৰ িাশি আৰু 
প্ৰতওঁশোকৰ অগ্ৰাবিকাসমূহ সমথকন কশৰ। 
 

4. বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰীশয় েগশত মােশয়বিয়াৰ বিশেে মন্ত্ৰী, ডাশটা শ্ৰী বিফুবিন আবু্দল্লাহক 17 
জনু তাবৰশে েগ কশৰ আৰু ক’বভড-19 টীকাকৰণ েমাণ পত্ৰৰ পাৰস্পবৰক স্বীকৃবতৰ িাশি 
প্ৰটাকা বিবনময় সাক্ষী কশৰ। েশুয়াজন মন্ত্ৰীশয় সম্পকক শটাক এক সশতজ গবত বেিনে সন্মত হয় 
অথকননবতক আৰু িাবণজয সম্পকক ৰ ওপৰত মশনাশ াগৰ বসশত  াৰ বভতৰত অন্তভুক ি পাম প্ৰতে 
আৰু হাইড্ৰ’কািকনৰ েশৰ েডসমূহ। প্ৰতওঁশোশক আগন্তুক  ুটীয়া পবৰষেৰ বিঠক মাশেবিয়াত 



অনুবিত কবৰিনে সন্মত হয়। প্ৰতওঁশোশক েগশত আঞ্চবেক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পবৰবিবতসমূহৰ 
ওপৰত ভাি বিবনময় কশৰ। 
 

5. বিংগাপূৰৰ বিশেে মন্ত্ৰী, মাননীয় ডঃ বভবভয়ান িাোকৃষ্ণশন 15 জনু তাবৰশে বিশেে বিষয়ক 
মন্ত্ৰীক েগ কশৰ আৰু েশুয়ােন প্ৰেেৰ মাজৰ িহুমুেী সম্পকক ৰ বিবভন্ন বেে আশোিনা কশৰ, 
 াৰ বভতৰত আবছে িাবণজয আৰু বিবনশয়াগ, বডবজশটে অথকনীবত আৰু বফনশটক, প্ৰসউজ 
বিকাে আৰু উন্নয়ন, আৰু সংশ াগৰ েশৰ প্ৰক্ষত্ৰসমূহ। প্ৰতওঁশোশক েগশত বিশ্বিযাপী ভূ-
ৰাজননবতক েতযাহ্বানসমূহ আৰু অঞ্চেশটাৰ পবৰবিবত ওপৰত িাতক াোপ কশৰ। েশুয়াজন মন্ত্ৰীশয় 
িৃহত্তৰ মন্ত্ৰী স্তৰৰ সংশ াগৰ প্ৰ াশগবে সম্পকক শটাক এক নতুন গবত বেয়াৰ েশয়াজন উশল্লে 
কশৰ। 
 

6. বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰীশয় েগশত থাইশেডৰ উপ েিান মন্ত্ৰী আৰু বিশেে মন্ত্ৰীৰ বিশেষ েতূ, 
মাননীয় বমশছছ পনকবপমে কাঞ্চানাোকক 16 জনু তাবৰশে েগ কশৰ। বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰীশয় 
প্ৰতওঁক বিআইএমএছটিইবি-ত থাইশেডৰ অিযক্ষতাত ভাৰতৰ সম্পূণক সমথকনৰ আশ্বাস বেশয়। 
 

7. বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু বভশয়টনামৰ বিশেে মন্ত্ৰী, মাননীয় বমঃ িুই থানহ ি'প্ৰন 17 জনু 
তাবৰশে এক বিপক্ষীয় বিঠক কশৰ আৰু েগশত কূটননবতক সম্পকক ৰ 50 িছৰ উে াপনৰ 
েতীক বিহ্ন মুকবে কশৰ। বিঠকেন বভশয়টনাম েতূািাসৰ নতুন কা কােয় অট্টাবেকাত 
অনুবিত হয়। মন্ত্ৰীশকইজশন বিপক্ষীয় বিষয়ৰ এক িহে পবৰসৰ আৰু পাৰস্পবৰক ৰুিীৰ 
আঞ্চবেক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পবৰবিবতসমুহ আশোিনা কশৰ। প্ৰতওঁশোশক েগশত উচ্চ স্তৰৰ 
বিবনময়সমূশহা আশোিনা কশৰ। বিঠকেনৰ বপছত, বিইআৰটি-ইন, ইশেক্ট্ৰবনক্স আৰু তথয 
ে ুবি মন্ত্ৰােয়, ভাৰত আৰু বভএনবিইআৰটি, তথয আৰু সংশ াগ মন্ত্ৰােয়, বভশয়টনামৰ 
মাজত িাইিাৰ-সুৰক্ষাৰ ওপৰত এক িুজািুবজৰ স্মাৰক-পত্ৰ বিবনময় কৰা হয়। 
 

নতুন বেল্লী 
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. 

 


