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1. সপ্ৰিব (পূৱ), প্ৰিছেে প্ৰিভা গাঙ্গলুীছে 28 এপ্ৰিল 2021 তাপ্ৰিছে থাইছলণ্ডি স্থােী সপ্ৰিব িাননীে 
প্ৰিিঃ থাপ্ৰন থংফাকপ্ৰিি সসছত 23তি এপ্ৰিোন-ভািত জ্যেষ্ঠ প্ৰবষোি সবঠকি সহ-সভাপপ্ৰতত্ব 
কছি। এই ভািিুেছৱল সবঠকেনত দহেন এপ্ৰিোন সদসে িাষ্ট্ৰ আিু ভািতি জ্যেষ্ঠ প্ৰবষোসকছল 
অংশগ্ৰহণ কছি। 
 

2. সবঠকেছন অবোহত এপ্ৰিোন-ভািত সহছ াপ্ৰগতাি প্ৰস্থপ্ৰতি প্ৰনিীক্ষণ কছি িাযননপ্ৰতক-সুিক্ষা, 
অথথননপ্ৰতক, সািাপ্ৰযক-সাংসৃ্কপ্ৰতক আিু উন্নেন সহছ াপ্ৰগতাি সিগ্ৰ বণথালীি অধীনি। সবঠকেছন 
লগছত এপ্ৰিোন-ভািত কা থ পপ্ৰিকল্পনা (2021-2025) িূপােণি বাছব পদছক্ষপসিূহ প্ৰনপ্ৰিত 
কছি আিু এপ্ৰিোন-ভািত জ্কৌশলগত অংশীদািীত্ব অপ্ৰধক শপ্ৰিশালী কিাি বাছব উপাে 
আছলািনা কছি। ইোি লগছত সবঠকেনত জ্কাপ্ৰভড-19 িহািািীি প্ৰবিুছে  ুুঁযত সহছ াপ্ৰগতা 
শপ্ৰিশালী কিাি উপাে আিু ধিণি লগছত পািস্পপ্ৰিক িুপ্ৰিি আঞ্চপ্ৰলক আিু আন্তিঃিাষ্ট্ৰীে 
প্ৰবষেসিূহ আছলািনা কিা হে। 
 

3. সপ্ৰিবগিাকীছে (পূৱ), প্ৰনযি িন্তবেত জ্ াৱা প্ৰতপ্ৰন বেছি এপ্ৰিোন-ভািত আছলািনা সম্পকথ ত 
িাষ্ট্ৰ সিন্বেকািী প্ৰহিাছপ থাইছলছণ্ড জ্লাৱা শপ্ৰিশালী আিু সিথথক ভূপ্ৰিকাি আদিপ্ৰণ যনাই আিু 
আগন্তুক িাষ্ট্ৰ সিন্বেকািী প্ৰহিাছপ প্ৰিংগাপুিি সসছত কাি কিাি বাছব বাট িাই। ভািতি ইছণ্ডা-
জ্পপ্ৰিপ্ৰফক্  দশথনত এপ্ৰিোনি জ্কন্দ্ৰীেতাি কথা উছেে কপ্ৰি, জ্তওুঁ কে জ্  ভািছত ইছণ্ডা-জ্পপ্ৰিপ্ৰফক 
অঞ্চলত এক শপ্ৰিশালী, সিপ্ৰন্বত আিু সিৃে এপ্ৰিোছন এক জ্কন্দ্ৰীে ভূপ্ৰিকা পালন কিা িাব 
প্ৰবিাছি সকছলাছি বাছব সুিক্ষা আিু উন্নেনত অৱদান িদান কপ্ৰি। সপ্ৰিবগিাকীছে (পূৱ) 
ভািতি ইছণ্ডা-জ্পপ্ৰিপ্ৰফক্  িহাসাগি পদছক্ষপ (আইপ্ৰপঅ'আই) আিু ইছণ্ডা-জ্পপ্ৰিপ্ৰফকি ওপিত 
এপ্ৰিোনি দপৃ্ৰিভঙ্গীি (এঅ'আইপ্ৰপ) িাযি সিন্বে অছেষণি ওপিত জ্যাি প্ৰদছে এপ্ৰিোন-ভািত 
জ্কৌশলগত অংশীদািীত্ব শপ্ৰিশালী কিাি বাছব। 
 

4. এপ্ৰিোন জ্যেষ্ঠ প্ৰবষোসকছল ভািতি িস্তাৱি আদিপ্ৰণ যনাই 2022 িনছটা এপ্ৰিোন-ভািত বনু্ধত্ব 
বষথ প্ৰহিাছপ উৎ াপন কিাি প্ৰ ছহতু জ্সই বেিছটা সহছে এপ্ৰিোন-ভািত প্ৰবভাগীে অংশীদািীত্বি 
30তি বাপ্ৰষথকী, আছলািনা অংশীদািীত্বি 25তি বাপ্ৰষথকী, সপ্ৰিলন-স্তিি অংশীদািীত্বি 20তি 
বাপ্ৰষথকী আিু জ্কৌশলগত অংশীদািীত্বি 10 বেি। জ্তওুঁছলাছক লগছত এপ্ৰিোন আিু অঞ্চলছটাত 
এপ্ৰিোন-জ্নতৃত্বি প্ৰনিথাণি িপ্ৰত ভািতি সিথথনি িশংসা কছি। 
 

5. ভািত আিু এপ্ৰিোনি িাযি শপ্ৰিশালী সাংসৃ্কপ্ৰতক, অথথননপ্ৰতক আিু িাযননপ্ৰতক বাছন্ধান সহছে 
েুুঁটি এক অপ্ৰধক সং ুি ভািত আিু এপ্ৰিোনি আিাি লক্ষে অযথ ন কিাি। 
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