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বিশেষ এএছইএএন-ভাৰত বিশেে মন্ত্ৰীৰ বিঠক 
জনু 09, 2022 
 

1. ভাৰত বিশেষ এএছইএএন-ভাৰত বিশেে মন্ত্ৰীৰ বিঠক (এছএআইএফএমএম) অনুবিত কবৰি 
16-17 জনু 2022 তাবৰশে আমাৰ আশ াচনা সম্পকক ৰ 30তম িাবষককী আৰু এএচজইএএন-ৰ 
বসশত আমাৰ ককৌে গত অংেীোবৰত্বৰ 10তম িাবষককী বচবিত কবৰিল । বিশেে বিষয়ক 
মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়েংকৰ আৰু ভাৰতৰ কেে সমন্বয়ক, বছংগাপুৰ গণৰাজযৰ বিশেে মন্ত্ৰী, 
মাননীয় বমঃ বভবভয়ান িা াকৃষ্ণশন এই বিঠকেনৰ সহ-অধ্যক্ষতা কবৰি। আন এএছইএএন 
সেসয কেেৰ বিশেে মন্ত্ৰীসক  আৰু এএছইএএন মহাসবচশি এছএআইএফএমএম-ত অংেগ্ৰহণ 
কবৰি। 2022 চনশ াক এএছইএএন-ভাৰত িনু্ধত্ব িষক বহচাশপ বনধ্কাবৰত কৰা বহশছ। 
 

2. এএছইএএন-ভাৰত আশ াচনা সম্পকক  আৰম্ভ হয় 1992 চনত েণ্ডগত অংেীোবৰত্ব স্থাপনৰ 
বসশত, বি সম্পূণক আশ াচনা অংেীোবৰত্বল  বডশচম্বৰ 1995 চনত, সবি ন তৰৰৰৰ 
অংেীোবৰত্বল  2002 চনত, আৰু ককৌে গত অংেীোবৰত্বল  2012 চনত উন্নত হয়। আবজ, 
এএছইএএন-ভাৰত ককৌে গত অংেীোবৰত্ব এক েবিো ী কভেঁ টিত বিয় বহ আশছ। এএছইএএন 
বহশছ ভাৰতৰ পূৱ বিয়া নীবত আৰু িহ  ইশণ্ডা-কপবচবফকৰ প্ৰবত ইয়াৰ েেকনৰ িাশি 
ককন্দ্ৰীয়। এই িহুমুেী অংেীোবৰত্বই িহুশতা েণ্ডগত আশ াচনা পদ্ধবত আৰু কমকৰত কগা  
সাঙুবৰ আশছ বি বনয়মীয়ালক বিবভন্ন তৰৰৰত  গ হয় আৰু ইয়াৰ বভতৰত আশছ সবি ন, মন্ত্ৰী 
তৰৰৰৰ আৰু কজযি বিষয়াসক ৰ বিঠকসমূহ। চব  িকা ভাৰত-এএছইএএন সহশিাবগতাৰ 
পিপ্ৰেেকন কশৰ 2021-2025 বিয়া পবৰকল্পনাই বি 2020 চনত গ্ৰহণ কৰা বহবছ । 
 

3. িবেও এএছইএএন-ভাৰত বিশেে মন্ত্ৰীৰ বিঠক (এফএমএম), এএছইএএন অধ্যক্ষই বি 
অনুবিত কশৰ, এক িাবষকক অনুিান, এছএআইএফএমএম হ'ি প্ৰিম এএছইএএন-ভাৰত 
এফএমএম বি ভাৰশত নতুন বেল্লীত অনুবিত কবৰি। এছএআইএফএমএম-ৰ পূশৱক 15 জনু 
2022 তাবৰশে 24তম এএছইএএন-ভাৰত কজযি বিষয়াৰ বিঠক অনুবিত কৰা হ'ি। 
 

4. এছএআইএফএমএম-ক  গত িাবকি বেল্লী আশ াচনাৰ 12তম সংস্কৰণ, এক মুেয ধ্াৰাৰ 1.5 
আশ াচনা এএছইএএন-ভাৰত ককশ ণ্ডাৰত, বি ভাৰশত অনুবিত কবৰি 16-17 জনু 2022 
তাবৰশে। বডবড-XIIৰ বিষয় হ'ি ইশণ্ডা-কপবচবফকত সােঁশকা বনমকাণ। বডবড-XIIৰ মন্ত্ৰী-তৰৰৰৰ 
সবি নত বিশেে বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু এএছইএএন মন্ত্ৰীসকশ  অংেগ্ৰহণ কবৰি। 
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