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12 নভেম্বর, 2020  
 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নভরন্দ্র মমাদী আজ ভেভ়েতনাভমর প্রধানমন্ত্রী তথা আভি়োভনর বতত মান মে়োরমযান 
মহামানয উ়োন েু়োন ফুক-এর আমন্ত্রভে ১৭তম আভি়োন-োরত শীর্ত িভেলভন অংশ ভনভ়েভিভলন। 
োেুত ়োল োভব অনুভিত শীর্ত িভেলনটি্ ভত আভি়োভনর দশট িদিয রাষ্ট্র অংশগ্রহে কভর। 
 
শীর্ত িভেলভন বক্তবয রাখার িম়ে, প্রধানমন্ত্রী োরভতর আইন পূবত নীভতভত আভি়োভনর মকভন্দ্রকতার 
কথা মজার ভদভ়ে বভলন।      বভলন মে একট িভেভলত, প্রভতভি়োশীল এবং িমৃদ্ধ আভি়োন 
োরভতর ইভদা-পযাভিভফক ভেশভনর মলূ মকন্দ্র এবং অঞ্চলট (এিএভজএআর) িকভলর জনয িুরক্ষা 
ও িমৃভদ্ধভত অবদান রাভখ। প্রধানমন্ত্রী, োরত-প্রশান্ত মহািাগরী়ে অঞ্চভল, োরত-প্রশান্ত মহািাগরী়ে 
উভদযাগ আর আভি়োন আউটলুভকর মভধয িমন্ব়েভক আভরা মজবুত কভর মতালার গুরুভের কথা মজার 
ভদভ়ে বভলন োভত, একটা স্বাধীন, উন্মকু্ত, অন্তেূত ভক্তমূলক আর ভন়েম-ভেভিক োরত-প্রশান্ত 
মহািাগরী়ে অঞ্চল িুরভক্ষত করা ো়ে। ভতভন োরভতর ইভদা-পযাভিভফক মহািাগর উভদযাভগর 
(আইভপওআই) ভবভেন্ন স্তভে িহভোভগতা করার জনয আভি়োন মদশগুভলভক আমন্ত্রে জাভনভ়েভিন। 
 
মকাভেড-19-এ প্রধানমন্ত্রী আন্তজত াভতক িম্প্রদাভ়ের প্রভত োরভতর প্রভতভি়ো এবং বযাপক িমথতন কথা 
তুভল ধভর এবং মহামারী ভবরুভদ্ধ লডাইভ়ের জনয আভি়োভনর উভদযাগভক স্বাগত জাভনভ়েভিন। 
প্রধানমন্ত্রী মকাভেড-19 আভি়োন মরিপন্স ফাভে 10 লক্ষ মাভকত ন ডলার অবদাভনর ম ার্ো 
কভরভিন। 
 
প্রধানমন্ত্রী আভি়োন ও োরভতর মভধয বৃহির মেৌগভলক ও ভডভজটাল িংভোগভকও গুরুে ভদভ়েভিন 
এবং আভি়োন কাভনভিভেটভক িমথতন করার জনয োরভতর 1 ভবভল়েন মাভকত ন ডলার মিভডট 
লাইভনর প্রস্তাভবর ভবর়্েট িুভনভিত কভরভিন। বাভেজয ও ভবভনভ়োভগর ভবর্ভ়ে, ভতভন মকাভেড 
পরবতী অথতননভতক িংস্কাভরর জনয িরবারহ শৃঙ্খভলর ববভেত্র্য এবং নমনী়েতার উপর মজার 
ভদভ়েভিন। 
 
 

  



আভি়োন মনতারা এই অঞ্চভল শাভন্ত ও ভিভতশীলতা বাডাভত োরভতর অবদানভক স্বীকার কভরভিন 
এবং আভি়োন মকভন্দ্রকতার জনয োরভতর িমথতনভক স্বাগত জাভনভ়েভিন। মনতারা 2021-2025-এর 
জনয নতুন আভি়োন-োরত কমতপভরকল্পনা গ্রহেভক স্বাগত জাভনভ়েভিন। 
 
দভক্ষে েীন িাগর এবং িন্ত্রািবাদ িহ আঞ্চভলক ও আন্তজত াভতক িাধারে আগ্রহ ও উভেভগর 
ভবর়্েগুভলও আভলােনা করা হভ়েভিল। উে়ে পক্ষই আন্তজত াভতক আইন ভবভশর্ত ইউএনভিএলওএি-মক 
মমভন েলার পাশাপাভশ এই অঞ্চভল একট ভন়েম-ভেভিক পদ্ধভত প্রোভরর গুরুভের উপর মজার 
ভদভ়েভিল। িমস্ত মনতৃবৃদ দভক্ষে েীন িাগভর শাভন্ত, ভিভতশীলতা, িুরক্ষা বজা়ে রাখার এবং 
মনভেভগশন এবং ওোরফ্লাইভটর স্বাধীনতা ভনভিতকরভের গুরুভের কথা পুনরা়ে বযক্ত কভরন।  

ভনউ ভদভি 
12 নম্মভম্বর, 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. 


