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প্যারিসে, 22 শে শেব্রুয়ারি 2022 তারিসে ভািত-প্রোন্তমহাোগিীয় 
েহস ারগতাি জন্য ইউসিাপ্ীয় ইউরন্য়সন্ি মন্ত্রীস্তিীয় শোিাসম 
রিসেেমন্ত্রী ডঃ এে জয়েংকসিি অংেগ্রহণ। 
মার্চ  21, 2022  

 
1. বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকর 20-23 শশ শেব্রুয়াবর 2022 তাবরদে ফ্রান্স সের কদরদেন, 
শসোদন বতবন ইইউ-র সভাপবতদের অঙ্গ বিদসদি ফ্রান্স দ্বারা আদয়াবজত ভারত-প্রশান্তমিাসাগরীয় 
সিদ াবগতার জনয ইউদরাপীয় ইউবনয়দনর মন্ত্রীস্তরীয় শোরাদম অংশগ্রিণ কদরদেন।   

 
2. ডঃ জয়শংকর শোরাদমর উদদ্বাধনী অবধদিশদন, ফ্রাদন্সর ইউদরাপ এিং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী 
বমস্টার জীন-ইদভস শে বিয়ান, বমস্টার শজাদসপ শিাদরে, বিদেবশক বিষয় এিং বনরাপত্তা নীবতর 
জনয ইইউ উচ্চ প্রবতবনবধ/ইউদরাপীয় কবমশদনর ভাইস-শপ্রবসদডন্ট, ফ্রান্স টিমারমযানস, ইউদরাপীয় 
কবমশদনর প্রথম ভাইস শপ্রবসদডন্ট, বমস্টার প্রাক শসাদোন, কদবাবডয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বমস শরতদনা শেস্তাবর বপ্রয়ান্সাবর মারসুবে, ইদদাদনবশয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিং বমঃ 
িায়াবশ ইদয়াবশমাসা, জাপাদনর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাবশ িক্তিয রাদেন।তার মন্তদিয, ডঃ জয়শঙ্কর 
ইউদরাপ এিং ইদদা-পযাবসবেদকর মদধয সিদ াবগতার সাধারণ র্যাদেঞ্জ এিং সম্ভািয শেত্রগুবে 
সম্পদকচ  কথা িদেদেন এিং এই প্রসদঙ্গ ফ্রাদন্সর মূে ভূবমকার উপদর শজার বেদয়দেন। বতবন 
বমস্টার শে বিয়াদনর সাদথ "ইদদা-পযাবসবেক পাকচ স পার্চ নারবশপ"-এর উপদর ইদদা-ফ্রান্স 
উদেযাদগর কথাও শ াষণা কদরদেন  ার েেয িে অঞ্চেটিদত মুেয ইদদা-পযাবসবেক সরকাবর ও 
শিসরকাবর স্বাভাবিক পাকচ  পবরর্ােকদের মদধয বিেযমান অবভজ্ঞতা ও েেতাগুবেদক িন্টন এিং 
একবত্রত করার দ্বারা সংরবেত এোকার বিবতশীে পবরর্ােনার পবরদপ্রবেদত ভারত-প্রশান্ত 
মিাসাগরীয় অঞ্চদে েমতা বনমচাণ করা। 
   

3. শোরামটি বতনটি শগােদর্বিে বিঠকদক ব দর অনুবিত িদয়বেে শ োদন সকে 
অংশগ্রিণকারীগণ তাদের অবভন্ন উদদ্বদগর বিষয় বনদয় আদোর্না কদরবেে। বিঠক র্োকােীন 
আদোর্নাগুবে সম্প্রবত গিৃীত ইইউ ইদদা-পযাবসবেক শকৌশে এিং বিবিক শগর্ওদয় শকৌশদের 
আদোদক ইইউ এিং এর ইদদা-পযাবসবেক অংশীোরদের মদধয সিদ াবগতার জনয ধারণা এিং 
উপায় বর্বিত কদরদে। রাউন্ড শর্বিেগুবে শ সকে বিষদয়র মূেভাদির উপদর েবৃি বনিদ্ধ 
কদরবেে শসগুবে িে 1)  বনরাপত্তা ও প্রবতরো 2) সংদ াগ ও বডবজর্াে সমসযা এিং 3) 
বিিিযাপী পবরিতচ নঃ জেিায়ু, বজিবিবর্ত্র, সমুদ্র ও স্বািয। ডাঃ জয়শঙ্কর "বনরাপত্তা ও প্রবতরো" 
বিষয়ক শগােদর্বিে আদোর্নায় অংশ বনদয়বেদেন শ োদন ইইউ উত্তর-পবিম ভারত মিাসাগদর 
সমবিত সামবুদ্রক উপবিবতর ধারণা সম্প্রসারদণর শ াষণা কদরবেে। এটি ইইউদক সামুবদ্রক 
অনুশীেন এিং শপার্চ  কে সি ইদদা-পযাবসবেক অঞ্চদে বিবতশীেতা এিং বনরাপত্তাদক আরও 
সমথচন করদত, সদিচাচ্চস্তদর শনৌ শমাতাদয়ন করদত, ইউদরাপীয় কদমচর সুসংগততাদক উন্নীত করদত 



এিং শ ৌথ পবরর্ােনা সি ইদদা-পযাবসবেদকর অংশীোরদের সাদথ তথয বিবনময় ও সিদ াবগতার 
সুবিধা শেদি।  
 

4. বডবজর্াে সমসযাদত, শোরাদম অংশগ্রিণকারী নয়টি শেশ (অদেবেয়া, শকাদমারস, ভারত, 
জাপান, মবরশাস, বনউবজেযান্ড, শকাবরয়া প্রজাতন্ত্র, বসঙ্গাপুর, ্রীলেঙ্কা), এই িবিত েবৃিভবঙ্গদক 
উৎসাি প্রোদন এিং আমাদের শডর্া সুরো পবরকাঠাদমার মদধয অবভন্নতাদক িৃবদ্ধ করার 
পবরদপ্রবেদত বদ্বপাবেক এিং িহুপাবেক, উভয়দেদত্র বিিাসদ াগযতার সাদথ শডর্া সুরো ও 
আন্তঃসীমান্ত শডর্া প্রিাির প্রসদঙ্গ আন্তজচ াবতক আদোর্না ও সিদ াবগতাদক প্রবতপােন এিং আরও 
উন্নত করদত শগাপনীয়তা ও িযবক্তগত শডর্া সুরোর উপদর শ ৌথ শ াষণাপত্রদক গ্রিণ কদরদে।  
 

5. ইইউ এিং ইদদা-পযাবসবেক অঞ্চে শথদক একান্নটি শেশ এিং আঞ্চবেক সংগঠন এই শোরাদম 
অংশগ্রিণ কদরদে। এগুবে িেঃ শফ্রঞ্চ পবেদনবশয়া এিং ো বরইউবনয়দনর বিদেশী সমবি সি ফ্রান্স,  
ভারত, েবেণ আবফ্রকা, জামচাবন, অদেবেয়া, অবেয়া, িাংোদেশ, শিেবজয়াম, ব্রুনাই, 
িুেদগবরয়া, কদবাবডয়া, সাইপ্রাস, কদমাদরাস, েবেণ শকাবরয়া, শরাদয়বশয়া, শডনমাকচ , বজিুবত, 
সং ুক্ত আরি আবমরাত, শেন, এদস্তাবনয়া, বেনেযান্ড, গ্রীস, িাদঙ্গবর, ইদদাদনবশয়া, আয়ারেযান্ড, 
ইতাবে, জাপান, শকবনয়া, োওস, োর্বভয়া, বেথয়ুাবনয়া, েুদেমিাগচ, মাোগাস্কার, মােদয়বশয়া, 
মােদ্বীপ, মাল্টা, মবরশাস, বনউবজেযান্ড, ওমান, শনোরেযান্ডস, বেবেপাইন, শপােযান্ড, শপােযান্ড, 
শরামাবনয়া, শসদশেস, বসঙ্গাপুর, শলাভাবকয়া, শলাদভবনয়া, ্রীলেঙ্কা, সুইদডন, শর্ক প্রজাতন্ত্র, 
থাইেযান্ড, বভদয়তনাম, ইউদরাপীয় বিবনদয়াগ িযাংক, ইউদরাপীয় কবমশন, ইবন্ডয়ান ওশান 
কবমশন, পযাবসবেক কবমউবনটি, পযাবসবেক আইেযান্ডস শোরাম, ইবন্ডয়ান ওশান বরম 
অযাদসাবসদয়শন। 
 

6. বমবনবেয়াে শোরাম ের শকাঅপাদরশন ইন ইদদা-পযাবসবেক বেে প্রবতেেন ও বিবনমদয়র 
প্রথম সুদ াগ এিং ইউদরাপীয় ইউবনয়ন, এর সেসয রাষ্ট্র এিং ইদদা-প্রশান্ত মিাসাগরীয় অঞ্চদের 
শেশগুবের মদধয একটি স্বাধীন উন্মকু্ত, শোো এিং বনয়ম-বভবত্তক নীবতর বভবত্তদত একটি অবভন্ন 
েবৃিভবঙ্গ গদ়ে শতাো।   

 

 
বনউ বেবি 
মার্চ  21, 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. 

 


