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ভারতের সম্মান্নীয় উপ রাষ্ট্রপতে শ্রী জগদীপ ধনকর 11 থেতক 13ই তিতসবর 2022 োতরতে 
একটি ফলপ্রসু এবং সফল কতবাতিয়া সফর কতরতেন। সফরকাতল 12ই নতভবর 2022 োতরতে  
তেতন আতসয়ান-ভারে স্মারক শীর্ষসতম্মলতন অংশগ্রহণ কতরতেন। 2022 সালটি আতসয়ান-ভারে 
সম্পতকষ র 30 েম বের এবং  আতসয়ান-ভারে কূটননতেক সম্পতকষ র 10 বের পূতেষ  বৎসর 
তহতসতব তিতিে। আতসয়ান-ভারে সম্পতকষ র বযাপক থকৌশলগে অংশীদাতরত্ব বৃতি পাওয়ার কারতণ 
শীর্ষসতম্মলনটি ঐতেহাতসক। বযাপক থকৌশলগে অংশীদাতরতত্বর উপাদানগুতলতক তবশদভাতব বযােযা 
কতর একটি থ ৌে তববতৃে প্রকাশ করা হতয়তে।    

 
2.  13ই নতভবর 2022 োতরতে সম্মানীয় উপ রাষ্ট্রপতে 17 েম পূবষ এতশয়া শীর্ষ সতম্মলতনও 
অংশগ্রহণ কতরতেন। সতম্মলন িলাকালীন তেতন অঞ্চতল প্রধান থনেৃবৃতের থনেৃতত্ব ইএএস-র 
গুরুত্বতক তবতশর্ভাতব উতেে কতরতেন এবং এটিতক আতরা উপত াগী, তিতেিাপক এবং গতেশীল 
করার জনয এতক আরও শতিশালী করার উপতর থজার আতরাপ কতরতেন। তেতন সাধীন, 
উন্মিু,বযাপক এবং জলপে ও আকাশপতে িলািতলর স্বধীনোসহ তনয়ম-তভতিক ইতো-পযাতসতফক 
তহতসতব উন্নীে করার জনয ইএএস-থক একটি গুরুত্বপুণষ প্লাটফমষ তহতসতব তবতশর্ভাতব উতেে 
কতরতেন। ইতো-পযাতসতফতক আতসয়ান থকতিকোর প্রতে ভারতের অঙ্গীকারতক পুনরায় উতেে 
কতর, তেতন আইওতপ-র সাতে আইতপওআই-এর থকিাতভমুতেো তেতর কতর একটি বৃহির 
সহত াতগোর আহবান কতরন এবং তেতন সামুতিক সরুক্ষা,এইিএআরতি এবং সামুতিক সম্পতদর 
তিতেশীল তবকাতশ ইএএস-থক এতগতয় তনতয়  াবার জনয ভারতের কমষকান্ডতক তবতশর্ভাতব উতেে 
কতরন। সম্মান্নীয় উপ রাষ্ট্রপতে ইএএস এবং ইতো-পযাতসতফক োতপতয়  াওয়া ক্রমবধষমান োদয ও 
শতি সুরক্ষার উপতর থরোপাে কতরতেন এবং 2023 সাতল আন্তজষ াতেক বাজরা বেতর ইএএস 
সদসযতদর পুতরা মাত্রায় অবদান রাোর জনয আহবান জাতনতয়তেন।      

 
3.  সফরকাতল, সম্মান্নীয় উপরাষ্ট্রপতে কতবাতিয়ার রাজা, রাষ্ট্রপতে এবং থসতনতটর সভাপতের 
সাতেও তবঠক কতরতেন। সবকটি তবঠতক কতবাতিয়ার থনেৃবৃে োতদর কঠিন সমতয় োতদর 
থদতশর প্রতে সাহাত যর হাে বাতিতয় থদবার জনয ভারতের প্রশংসা কতরতেন।  

 
4.  সম্মান্নীয় উপরাষ্ট্রপতে এবং প্রধানমন্ত্রী হানতসন-এর উপতিতেতে সংসৃ্কতে, জীবনবতিত্র ও স্বািয 
থক্ষতত্র সহত াতগো সম্পতকষ ে তেনটি থমৌ এবং একটি আতেষক বযবিার তবতনময় করা হতয়তে।  

 
5.  সম্মান্নীয় উপরাষ্ট্রপতে কতবাতিয়ার তেনটি থজলা এবং একটি কতমউতনর তনতিয়করতণর জনয   



426,000 মাতকষ ন িলার সহত াতগোর কো থ ার্ণা কতরতেন এবং কতবাতিয়ার জনয আইটিইতস 
স্লট 200 থেতক 250থে ও আইতসতসআর বতৃি 30 থেতক 60 –এ বৃতি করার কো থ ার্ণা 
কতরতেন।    

 
6.  সতম্মলতনর ফাাঁতক সম্মানীয় উপরাষ্ট্রপতে তভতয়েনাতমর প্রধান মন্ত্রীর সাতেও সাক্ষাৎ কতরতেন 
এবং তিপাতক্ষক ও বহুপাতক্ষক তবর্য়গুতল তনতয় আতলািনা কতরতেন।  

 
7.  সম্মান্নীয় উপরাষ্ট্রপতে ো থপ্রাম মতেতরর ঐতেহযবাহী িান এবং তসতয়ম তরতপর অতকার ভাট 
মতের ভ্রমণ কতরতেন এবং ভারতের আতকষ ওলতজকযাল সাতভষ  িারা এইসব ঐতেহযবাহী িান গুতলর 
পুনরূিার ও সংরক্ষণ কাতজর পতরদশষন কতরতেন। 

 
8.  তেতন ো থপ্রাম মতেতরর নাি  তরর উদতবাধন কতরতেন । ো থপ্রাম –এর সংরক্ষণ এবং 
পুনরুিাতরর কাজটি আতকষ ওলতজকযাল সাতভষ  অব ইতন্ডয়া এবং অপ্সরা (অতোতরটি ফর দয 
থপ্রাতটকশন অযান্ড মযাতনজতমন্ট অব অতকার অযান্ড দয তরতজয়ন অব তসতয়ম তরপ)-এর থ ৌে 
অংশীদাতর প্রকল্প এবং এই কাজটি 2011 সাল থেতক জাতর রতয়তে। বেষ মাতন ভারে পুনরূিার 
এবং সংরক্ষতণর েৃেীয় থফতজর কাজটি হাতে তনতয়তে।  

 
9.  অতকার ভাট মতের ভবনটি ইউতনতস্কার একটি থহতরতটজ িল। কতবাতিয়ার সমসামতয়ক 
ইতেহাতসর অনযেম সবতিতয় কঠিন সমতয়র মতধয ভারে 1986-1993 সাল প ষন্ত থমাট 4 

তমতলয়ন মাতকষ ন িলার বযতয় অতকার ভাট মতেতরর পুনরূিার ও সংরক্ষতণর উতদযাগ তনতয়তে।  

 
10. সম্মান্নীয় উপরাষ্ট্রপতের সফরটি আতসয়ান সদসয থদশগুতলর সতঙ্গ, তবতশর্েঃ কতবাতিয়ার সাতে 
আমাতদর  তনষ্ঠ সম্পকষ তক পুনরায় তনতিে করতে সাহা য কতরতে।   

 
 
নম পেন 
নভেম্বর 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. 

 


