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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে 18তম ভাৰত-এচিোন সচিলনৰ সহ-সভাপচতত্ব 
কয়ৰ 
অক্টোবৰ 28, 2021 
 
প্ৰধোন মন্ত্ৰী শ্ৰী নক্ৰন্দ্ৰ মমোদীক্ে আজি 18তম ভোৰত-এজিেোন সজিলনত অংশগ্ৰহণ কক্ৰ এজিেোনৰ বতত মোন 
সভোপজত, ব্ৰুক্নইৰ মহোৰিো মোননীে িুলতোন হোজি হোিোনোল বজিেোহৰ আমন্ত্ৰণত। এই সজিলনখন 
ভোৰিুুক্েল ধৰক্ণ অনুজিত হে আৰু এজিেোন সদসু মদশৰ মনতোসকলৰ অংশগ্ৰহণ লক্ষ্ু কৰো হে। 
 
ভোৰত-এজিেোন অংশীদোজৰত্বৰ 30তম বোজষতকীৰ কৃজতত্ব উক্েখ কজৰ, মনতোক্কইিক্ন 2022 িনক্ োক 
ভোৰত-এজিেোন বনু্ধত্ব বষত জহিোক্প ম োষণো কক্ৰ। প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে এজিেোনৰ মকন্দ্ৰীেতো উক্েখ কক্ৰ ভোৰতৰ 
পূে জিেো নীজতত আৰু ইক্ডো-মপজিজিকৰ বহল দশতনত ভোৰতৰ দশতনত। ইক্ডো-মপজিজিকৰ প্ৰজত এজিেোন 
দজৃিভঙ্গী (এঅ’আইজপ) আৰু ভোৰতৰ ইক্ডো-মপজিজিক মহোসোগৰ পদক্ক্ষ্পৰ (আইজপঅ’আই) সমন্বেৰ 
জভজিত, প্ৰধোন মন্ত্ৰী আৰু এজিেোন মনতোসকক্ল অঞ্চলক্ োত শোজি, জিৰতো আৰু সমৃজিৰ বোক্ব সহক্ োজগতোৰ 
ওপৰত ভোৰত-এজিেোন  ুটীেো জববৃজত গ্ৰহণৰ আদৰজণ িনোে। 
 
মকোজভড-19ৰ মক্ষ্ত্ৰত, প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে অঞ্চলক্ োত এই মহোমোৰীৰ জবৰুক্ি  ুুঁিোৰ বোক্ব ভোৰতৰ প্ৰক্িিোসমূহ 
উক্েখ কক্ৰ আৰু এই সন্দভত ত এজিেোনৰ পদক্ক্ষ্পসমূহৰ প্ৰজত ভোৰতৰ সমৰ্তন পুনৰ জনজিত কক্ৰ। 
ভোৰক্ত মুোনমোৰৰ বোক্ব এজিেোনৰ মোনেতো পদক্ক্ষ্পত 200,000 মোজকত ন ডলোৰৰ মূলুৰ জিজকৎসো সোমগ্ৰী 
আৰু এজিেোনৰ মকোজভড-19 প্ৰজতজিেো পুুঁজিত 1 জন ুত মোজকত ন ডলোৰ অেদোন কজৰক্ে। 
 
মনতোক্কইিক্ন ভোৰত-এজিেোন সংক্ োগ উন্নেনৰ ওপৰত ভোব জবজনমে কক্ৰ বহলতম জদশত  োৰ জভতৰত 
আজেল মভৌজতক, জডজিক্ ল আৰু মোনে। ভোৰত-এজিেোন সোংসৃ্কজতক সংক্ োগ অজধক শজিশোলী কৰোৰ 
বোক্ব, প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে এজিেোন সোংসৃ্কজতক ঐজতহু তোজলকো িোপনৰ বোক্ব ভোৰতৰ সমৰ্তন ম োষণো কক্ৰ। 
বোজণিু আৰু জবজনক্েোগৰ মক্ষ্ত্ৰত, মতওুঁ ম োগোন িিসমূহৰ ববজিত্্ৰতো আৰু সহনশীলতোৰ গুৰুত্ব উক্েখ কক্ৰ 
মকোজভড অিৰ অৰ্তননজতক পুনৰুিোৰৰ বোক্ব আৰু এই সন্দভত ত, মতওুঁ ভোৰত-এজিেোন এিটিএ উন্নত 
কৰোৰ প্ৰক্েোিন উক্েখ কক্ৰ। 
 
এজিেোন মনতোসকক্ল ভোৰতৰ ভূজমকোৰ প্ৰসংশো কক্ৰ অঞ্চলক্ োৰ এক জবশ্বোসক্ োগু অংশীদোৰ জহিোক্প 
জবক্শষনক বতত মোনৰ মকোজভড-19 মহোমোৰীৰ সমেত প্ৰজতক্ষধকৰ ম োগোনৰ বসক্ত। মতওুঁক্লোক্ক ইক্ডো-
মপজিজিকত এজিেোন মকন্দ্ৰীেতোৰ প্ৰজত ভোৰতৰ সমৰ্তনৰ স্বোগতম কক্ৰ আৰু অঞ্চলক্ োত এক বজধতত 
ভোৰত-এজিেোন সহক্ োজগতো আশো কক্ৰ  ুটীেো জববৃজতৰ ম োক্গজদ। 
 



আক্লোিনোৰ জবষেসমূহৰ জভতৰত আজেল দজক্ষ্ণ িীন সোগৰ আৰু সন্ত্ৰোসবোদক্ক ধজৰ পোৰস্পজৰক ৰুিী আৰু 
জিিোৰ আঞ্চজলক আৰু আিঃৰোষ্ট্ৰীে জবষেসমূহ। দকু্েো পক্ষ্ই অঞ্চলক্ োত এক জনেম-জভজিক নীজত প্ৰিোৰৰ 
গুৰুত্ব উক্েখ কক্ৰ  োৰ জভতৰত আক্ে আিঃৰোষ্ট্ৰীে আইনৰ অেলম্বন, জবক্শষনক ইউএনজিএলঅ’এে। 
মনতোক্কইিক্ন দজক্ষ্ণ িীন সোগৰত শোজি, জিৰতো, সুৰক্ষ্ো আৰু জনৰোপিো ৰক্ষ্ো আৰু প্ৰিোৰৰ গুৰুত্ব আৰু 
সোমুজিক িলোিল আৰু জবমোন িলোিলৰ স্বোধীনতো জনজিত কৰোৰ প্ৰজত পুনৰ প্ৰজতশ্ৰুজত প্ৰকোশ কক্ৰ। 
 
ভোৰত আৰু এজিেোনৰ মোিত এক গভীৰ, বজলি আৰু বহুমুখী সম্পকত  আক্ে আৰু 18তম ভোৰত-এজিেোন 
সজিলক্ন এক সুক্ োগ প্ৰদোন কক্ৰ এই সম্পকত ৰ জবজভন্ন জদশ জনৰীক্ষ্ণ কৰোৰ আৰু এক উচ্চতম স্তৰত 
ভোৰত-এজিেোন মকৌশলগত অংশীদোজৰত্বৰ ভজেষুতক এক জদশ প্ৰদোন কৰোৰ। 
 
অয়টাবৰ 28, 2021 
নতুন চিল্লী 
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