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1. সচিব (পূবব) চিসসস চিভা গাঙ্গচুি দাস এচিি 28, 2021 তাচিসে থাইিযাসেি স্থায়ী সচিব 
িানন়ীয জনাব থান়ী থথাঙ্গফাকদ়ীি সাসথ ASEAN-ভািত বচিষ্ঠ আচিকাচিক সভায থ ৌথ 
সভাপচতত্ব কসিন। ভািুব যাি ববঠসক সকি দশটি ASEAN সদসয িাষ্ট্র এবং ভািত থথসক 
বচিষ্ঠ আচিকাচিক অংশগ্রহণ কিসত থদো থগসে। 

 
2. ববঠসক িাজননচতক-সুিক্ষা, অথবননচতক, আথব-সািাচজক ও সাংসৃ্কচতক ও উন্নযনিূিক 
সহস াচগতাি থক্ষসেি চবদযিান ASEAN-ভািত সহস াচগতাি পচিচস্থচত প বাসিািনা কিা হয। 
এোড়াও ASEAN-ভািত কিব-পচিকল্পনা (2021-2025) বাস্তবাযসন থনওযা পদসক্ষপ চবষসয 
এবং ASEAN-ভািত থকৌশিগত অংশ়ীদাচিত্বসক আিও থজািদাি কিাি চবচভন্ন উপায চনসয 
আসিািনা কিা হসযসে। COVID-19 িহািাি়ীি চবরুসে িড়াইসয সহস াচগতা থজািদাি কিাি 
উপায এবং পািস্পচিক উসেগজচনত গুরুত্বপূণব আঞ্চচিক এবং আন্তজব াচতক ইসুযগুচি চনসযও 
আসিািনা কিা হয। 
 
3. গত চতন বেি িসি িিা ASEAN-ভািত ডাযািগ চিসিশসন সিন্বযকাি়ী থদশ চহসাসব 
চন ুক্ত থাইিযাসেি  দঢ়ৃ ও সহাযক ভূচিকাসক সচিব (পূবব) তাি বক্তসবয স্বাগত জানান এবং 
পিবতী সিন্বযকাি়ী থদশ চহসাসব চসঙ্গাপুসিি সাসথ কাজ কিাি অসপক্ষায আসেন। ভািসতি 
ইসদা-পযাচসচফক দচৃিভঙ্গ়ীসত ASEAN থকচিকতাি কথা উসেে কসি চতচন বসিন, ইসদা-
পযাচসচফক অঞ্চসি সকসিি জনয সিুক্ষা ও িবচৃেি জনয ASEAN  াসত এক শচক্তশাি়ী, সংহত 
ও সিৃে ভূচিকা পািন কিসত পাসি থস বযাপাসি ভািত সব সিয  ত্নবান। ASEAN-ভািত 
থকৌশিগত অংশ়ীদাচিত্বসক আিও শচক্তশাি়ী কিাি জনয ভািসতি ইসদা-পযাচসচফক সিুদ্র উসদযাগ 
(IPOI) এবং ইসদা-পযাচসচফক সম্পসকব  ASEAN আউটিুসকি (AOIP) িসিয সিন্বযসািন 
কিাি বযাপাসিও সচিব (পূবব) থজাি চদসযসেন। 
 
4. ASEAN-ভািত চবভাগ়ীয অংশ়ীদাচিসত্বি 30তি বাচষবক়ী, সংিাপ অংশ়ীদাচিসত্বি 25তি 
বাচষবক়ী, শ়ীষব সসেিন প বাসযি 20তি বাচষবক়ী এবং 10 বেসিি থকৌশিগত অংশ়ীদাচিত্ব 
উপিসক্ষ 2022 সািসক ASEAN-ভািত বনু্ধসত্বি বেি চহসাসব পািসন ভািসতি িস্তাবসক 
ASEAN-উর্ধ্বতন কিবকতব ািা স্বাগত জাচনসযসেন। । তািা এ অঞ্চসি ASEAN এবং ASEAN 
থনতৃত্বাি়ীন স্থাপসতয ভািসতি সহাযতািও িশংসা কসিসে। 

 
5. ভািত এবং ASEAN সম্পকব  আসিাও ঘচনষ্ঠ কসি থতািাি িসক্ষয ভািত ও ASEAN এি িসিয 
দৃৃ় ঢ় সাংসৃ্কচতক, অথবননচতক ও িাজননচতক সম্পকব  বতচি কিাই আিাসদি িক্ষযপূিসণি িথি িাপ। 
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