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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে 17তম এচিোন ভাৰত বৈঠক সয়বাধন কয়ৰ 
নৱেম্বৰ 12, 2020 

 

প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ মমাদীৱে আজি 17তম এজিোন-ভাৰত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৱৰ এজিোনৰ ৈতত মানৰ 
সভাপজত, জভৱেটনামৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী, মহামানয নগুৱেন িেুান ফুকৰ জনমন্ত্ৰন ৰক্ষা কজৰ। এই বৈঠক, য’ত 
গুৱটই দহখন এজিোন সদসয ৰািযই অংশগ্ৰহণ কৱৰ, ভাৰিুযৱেল ধৰৱণ অনুজিত কৰা হে। 

বৈঠকত ভাষণ জদ, প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে উৱেখ কৱৰ এজিোনৰ মকজন্দ্ৰত্ব ভাৰত পূৈ জদৱশ কাযত নীজতত। মতওঁ 
কে ময এক সংহত, প্ৰজতজিোমূলক আৰু প্ৰািুযতয এজিোনৰ প্ৰৱোিন ভাৰতৰ ইৱডা-মপজিজফক পজৰকল্পনা 
ৈাৱৈ আৰু সকৱলা অঞ্চলৰ সুৰক্ষা আৰু জৈকাশত অেদান প্ৰদান কৱৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৱে ভাৰতৰ ইৱডা-
মপজিজফক সমুদ্ৰ পদৱক্ষপ আৰু এজিোনৰ ইৱডা-মপজিজফক দশতনৰ মািৰ সম্বন্ধ শজিশালী কৰাৰ প্ৰৱোিন 
উৱেখ কৱৰ, এক মুকজল, জৈনামূলীো, সুকীো আৰু জনেম-জভজিক ইৱডা-মপজিজফক অঞ্চল জনজিত কৰাৰ 
ৈাৱৈ। মতওঁ এজিোন মদশসমূহক আহ্বান িনাই ভাৰতৰ ইৱডা-মপজিজফক সমুদ্ৰ পদৱক্ষপৰ (আই জপ অ’ 
আই) জৈজভন্ন জদশত সহৱযাগ কৰাৰ ৈাৱৈ। 

মকাজভড-19ৰ সন্দভত ত, প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে ভাৰতৰ প্ৰজতজিো আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে সম্প্ৰদােৰ প্ৰজত ৈহল 
সমৰ্তনৰ কৰ্া উৱেখ কৱৰ, আৰু এই মহামাৰীৰ বসৱত যুিঁ জদৈলল মলাোৰ এজিোনৰ পদৱক্ষপৱৈাৰৰ 
আদৰজণ িনাই। প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে মকাজভড-19 এজিোন প্ৰজতজিো পুজঁিলল 1 জনযুত মাজকত ন ডলাৰৰ অেদান 
ম াষণা কৱৰ। 

প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে এজিোন আৰু ভাৰতৰ মািৰ ৈজধতত শাৰীজৰক আৰু জডজিৱটল সংৱযাগৰ গুৰুত্ব উৱেখ কৱৰ 
আৰু এজিোন সংৱযাগ সমৰ্তন কজৰৈলল ভাৰতৰ ১ জনখৈত মাজকত ন ডলাৰৰ মিজডট লাইনৰ কৰ্া পুনৰ 
জনজিত কৱৰ। ৈাজণিয আৰু জৈজনৱোগৰ মক্ষত্ৰত, মতওঁ প্ৰাক-মকাজভড অৰ্তলনজতক পুনৱৰাদ্ধাৰৰ ৈাৱৈ 
মযাগান িিৰ বৈজিত্ৰতা আৰু সহনশীলতাৰ গুৰুত্ব উৱেখ কৱৰ। 

  



এজিোন মনতাসকৱল স্বীকাৰ কৱৰ ভাৰতৰ অেদান অঞ্চলৱটাত শাজন্ত আৰু জিৰতা অনাৰ ৈা আৰু এজিোন 
মকজন্দ্ৰত্বলল ভাৰতৰ সমৰ্তনৰ আদৰজণ িনাই। মনতাসকৱল িনৰ 2021-2025 িনৰ এজিোন-ভাৰত কাযত 
পজৰকল্পনাৰ আদৰজণ িনাই। 

পাৰস্পজৰক ৰুজি আৰু জিন্তা আঞ্চজলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে জৈষেৰ ওপৰৱতা আৱলািনা হে, য’ত দজক্ষণ িীন 
সমুদ্ৰ আৰু সন্ত্ৰাসৈাদ ৰ্াৱক। দৱুো পক্ষই স্বীকাৰ কৱৰ এক জনেম-জভজিক জনেন্ত্ৰণৰ প্ৰৱোিন অঞ্চলৱটাত 
য’ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে আইন অেলম্বন ৰ্াজকৈ, জৈৱশষলক ইউ এন জি এল অ’ এছ। মনতাসকৱল পুনৰ উৱেখ 
কৱৰ দজক্ষণ িীন সমুদ্ন্ন্ত শাজন্ত, জিৰতা, সুৰক্ষা আৰু প্ৰজতৰক্ষা ৰক্ষা আৰু ৈৃজদ্ধ কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত, 
আৰু সমুদ্ৰ আৰু ৈােু িলািলৰ স্বাধীনতা জনজিত কৰাৰ। 

নতুন চিল্লী 
নয়েবৰ 12, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
 


