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ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপততৰ কাম্বাতিয়া ভ্ৰমণ (11-13 নম্েবৰ 
2022) 
 নৱেম্বৰ 13, 2022 
 

1. ভাৰতৰ মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতত, শ্ৰী জগদ্বীপ ধনকাৱৰ কাৱম্বাতিয়ালৈ এক সফৈ আৰ ু
উৎপাদনশীৈ ভ্ৰমণ কৱৰ 11-13 নৱেম্বৰ 2022 তাতৰৱে। এই ভ্ৰমণত, ততওঁ এএছইএএন-
ভাৰত স্মৰণ সতিৈনত অংশগ্ৰহণ কৱৰ 12 নৱেম্বৰ 2022 তাতৰৱে। 2022 চনৱ াৱে 
এএছইএএন-ভাৰত সম্পকক ৰ 30তম বাতষককী আৰু এএছইএএন-ভাৰত তকৌশৈগত 
অংশীদাতৰত্বৰ 10 বছৰ তচতিত কৱৰ। এই সতিৈনেন ঐততহাতসক আতছৈ তিৱহতু ই 
এএছইএএন-ভাৰত সম্পকক  এক তবসৃ্তত তকৌশৈগত অংশীদাতৰত্বলৈ উন্নত কৱৰ। তবসৃ্তত 
তকৌশৈগত অংশীদাতৰত্বৰ উপাদানসমুহ উৱেে কৰা এক িুটীয়া তববতৃত জাতৰ কৰা হয়। 

 
2. মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপততৱয় ৈগৱত 17তম পূে এতছয়া সতিৈনত অংশগ্ৰহণ কৱৰ 13 নৱেম্বৰ 

2022 তাতৰৱে। এই সতিৈনত, ততওঁ ইএএছ-ৰ গুৰুত্ব উৱেে কৱৰ অঞ্চৈৱ াৰ প্ৰমুে 
তনতাসকৱৈ তনতৃত্ব কৰা মঞ্চ তহচাৱপ ইয়াক অতধক অতভৱিাজনশীৈ, প্ৰাণেন্ত আৰু গততশীৈ 
কতৰবলৈ ইয়াক অতধক শতিশাৈী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব তদ। ততওঁ কয় তি ইএএছ হহৱছ 
এক গুৰুত্ব মঞ্চ মুি, মুকতৈ, অন্তভুক ি, আৰু তনয়ম-তভতিক ইৱডা-তপতচতফক প্ৰচাৰ 
কতৰবলৈ চৈাচৈ আৰু তবমান উৰণৰ স্বাধীনতাৰ হসৱত। ইৱডা-তপচতফকৰ তকন্দ্ৰীয়তাৰ 
প্ৰতত এএছইএএন-হৈ ভাৰতৰ প্ৰততশ্ৰুতত উৱেে কতৰ, ততওঁ বৃহিৰ সহৱিাতগতাৰ বাৱব 
আহ্বান জনাই এঅ'আইতপ-ৰ হসৱত আইতপঅ'আই-ৰ সমন্বয়ৰ গঠন কতৰ, আৰু সামুতিক 
সুৰক্ষা, এইছএআৰতি, আৰু সামুতিক সম্পদসমহূৰ বহনশীৈ উন্নয়নত ইএএছ সূচী 
আগবঢ়াই তনবলৈ ভাৰতৰ কািককৈাপসমূহ উৱেে কৱৰ। মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপততৱয় বৃতি হহ 
অহা োদয আৰু শতি সৰুক্ষা উৱেে কৱৰ তি ইএএছ আৰু ইৱডা-তপতচতফক-ৰ আগৱত 
তবস্তাৰ হয়, আৰু ইএএছ সদসযসকৈৰ সমূ্পণক অেদানৰ আহ্বান কৱৰ 2023 চনৰ 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তজাোৰ বষকৰ প্ৰতত। 

 
3. এই ভ্ৰমণত, মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপততৱয় ৈগৱত কাৱম্বাতিয়ান ৰজা, প্ৰধান মন্ত্ৰী, আৰু 

সংসদৰ অধযক্ষৰ হসৱত হবঠক কৱৰ। এই সকৱৈা হবঠকত কাৱম্বাতিয়ান তনতৃত্বৱয় তদশেনৰ 
বাৱব তবপিকয়ৰ সময়ৱক ধতৰ ভাৰৱত প্ৰদান কৰা সাহািযৰ প্ৰশংসা কৱৰ।  

 



4. মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতত আৰু প্ৰধান মন্ত্ৰী হুনৱচনৰ উপতিততত, তততনেন বুজাবুতজৰ স্মাৰক 
পত্ৰ আৰু এেন আতথকক বযেিা তবতনময় কৰা হয় সংসৃ্কতত, হজে হবতচত্ৰতা আৰু স্বািযৰ 
তক্ষত্ৰত সহৱিাতগতা সম্বন্ধীয়। 

 
5. মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপততৱয় 426,000 মাতকক ন িৈাৰৰ এক সাহািয ত াষণা কৱৰ তততনেন 

তজৈাৰ েনন তনষ্কাশন আৰু কাৱম্বাতিয়াত এক তমৈৰ বাৱব, আৰু তদশেনৰ আইটিইতচ 
িান 200ৰ পৰা 250 হৈ আৰু আইতচতচআৰ বৃতি 30ৰ পৰা 50 হৈ বৃতি কৱৰ। 

 
6. তদপুতৰ, মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপততৱয় তভৱয় নামৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীক ৈগ কৱৰ আৰু তদ্বপক্ষীয় 

আৰু বহুপক্ষীয় তবষয়সমূহ আৱৈাচনা কৱৰ। 
 

7. মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপততৱয় তচৱয়ম তৰপত  া প্ৰহ'ম মতিৰ আৰু অংকৰ ো  মতিৰ ঐততহয 
িৈী দশকন কৱৰ আৰ ু এই সাংসৃ্কততক ঐততহয িৈীসমূহত ভাৰতৰ পুৰাতাতিক জতৰৱপ 
চৈাই থকা পুনৰুিাৰ আৰ ুসংৰক্ষণৰ কাম তনৰীক্ষণ কৱৰ। 

 
8. ততওঁ  া প্ৰহ'ম মতিৰত নৃতযতশল্পীৰ হৈ মুকতৈ কৱৰ।  া প্ৰহ'মৰ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুিাৰ 

হহৱছ ভাৰতৰ পুৰাতাতিক জতৰপ আৰু এতপএছএআৰএ-ৰ (অংকৰ আৰু তচৱয়ম তৰপ 
অঞ্চৈৰ সৰুক্ষা আৰ ুসঞ্চাৈন কতৃক পক্ষ) মাজৰ এক অংশীদাতৰত্ব প্ৰকল্প আৰ ু2011 চনৰ 
পৰা চতৈ আৱছ। ভাৰৱত বতক মান পুনৰুিাৰ আৰ ু সংৰক্ষণ কািকৰ 3য় পিকায় আৰ  
কৰত ৱছ। 

 
9. অংকৰ ো  মতিৰ হসৱত এক ইউৱনৱস্কা তবশ্ব ঐততহয িৈী। ভাৰৱত 1986-1993 চনৰ 

পৰা অংকৰ ো ৰ পুনৰিুাৰ আৰু সংৰক্ষণৰ কাম হাতত ৈয় মুঠ 4 তনিুত মাতকক ন 
িৈাৰৰ বযয় কতৰ কাৱম্বাতিয়াৰ সমসামতয়ক ইততহাসৰ এক অতত কষ্টকৰ সময়ত। 

 
10. ভাৰতৰ মাননীয় উপ ৰাষ্ট্ৰপততৰ ভ্ৰমৱণ এএছইএএন সদসয তদশসমূহৰ ৈগত আমাৰ  তনষ্ঠ 

সম্পকক  পুনৰ তনতিত কৱৰ, তবৱশষলক কাৱম্বাতিয়াৰ হসৱত। 
 

ন’ম ননহ 
নম্েবৰ 13, 2022 

 

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. 

 


