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এএছইএএন-ভাৰত বুদ্ধিজীৱী ননটৱৰ্ক ৰ সপ্তম ৰাউণ্ড নটবুল 
ববঠৰ্ 
মে’ 13, 2022 
 

1. এএছইএএন-ভাৰত বুদ্ধিজীৱী মনটৱৰ্ক ৰ 7তে ৰাউণ্ড মটবুল ববঠৰ্ (এআইএনটিটি) 
দ্ধেদ্ধিতভাৱৱ দ্ধবৱেশ দ্ধবষয়ৰ্ েন্ত্ৰালৱয় আৱয়াজন ৰ্ৱৰ এএছইএএন-ভাৰত মৰ্ন্দ্ৰৰ সহৱ াগত 
আৰআইএছ, নতুন দ্ধেল্লী আৰু ৰ্াৱবাদ্ধেয়ান সহৱ াদ্ধগতা আৰু শাদ্ধি প্ৰদ্ধতষ্ঠানত (দ্ধিআইদ্ধিদ্ধি) 
12-13 মে’ 2022 তাদ্ধৰৱে। 
 

2. ভাৰত িৰৰ্াৰৰ দ্ধবৱেশ দ্ধবষয়ৰ্ আৰু দ্ধশক্ষাৰ মৰ্ন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰী, ডঃ ৰাজকুোৰ ৰঞ্জন দ্ধসঙ আৰু 
ৰ্াৱবাদ্ধেয়া ৰাজযৰ দ্ধবৱেশ দ্ধবষয়ৰ্ আৰু আিঃৰাষ্ট্ৰীয় সহৱ াদ্ধগতা েন্ত্ৰালয়ৰ ৰাদ্ধজযৰ্ সদ্ধিব, ডঃ 
কুুং ফুৱাৱৰ্  ুটীয়াভাৱৱ 7তে এআইএনটিটি উৱবাধন ৰ্ৱৰ। এই সদ্ধিলনত এএছইএএন সেসয 
মেশসেূহৰ মজযষ্ঠ দ্ধবষয়া ববঠৰ্ মনতা/মতওঁৱলাৰ্ৰ প্ৰদ্ধতদ্ধনদ্ধধসৰ্ল আৰু েূতসৰ্ৱলও এই 
সদ্ধিলনত অুংশগ্ৰহণ ৰ্ৱৰ। সদ্ধিব ফুৱাৱৰ্ দ্ধনজৰ সৱবাধনত স্বাস্থ্য, প্ৰদ্ধতৱষধৰ্, জলবায়ু 
িদ্ধৰৱতক ন আৰু ম াগান শ ুংেলৰ দ্ধস্থ্দ্ধতস্থ্ািৰ্তাৰ েৱৰ মক্ষত্ৰত এএছইএএন-ভাৰত সহৱ াদ্ধগতা 
শদ্ধিশালী ৰ্ৰাৰ প্ৰৱয়াজন উৱল্লে ৰ্ৱৰ। মৰ্ন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীৱয় দ্ধনজৰ সৱবাধনত স্বাস্থ্য সুৰক্ষা, 
দ্ধডদ্ধজৱটল অুংশীোদ্ধৰত্ব আৰু মসউজ আৰু বহনশীল িুনৰুিাৰত সহৱ াদ্ধগতাৰ গুৰুত্ব উৱল্লে ৰ্ৱৰ 
েহাোৰীৰ দ্ধিছৰ অৰ্কননদ্ধতৰ্ িুনৰুিাৰৰ বাৱব এএছইএএন-ভাৰত সহৱ াদ্ধগতাৰ গুৰুত্বিূণক সূিী 
উিাোন দ্ধহিাৱি। 
 

3. সৰ্ৱলা এএছইএএন সেসয মেশ আৰু ভাৰতৰ বিাসৰ্ৱল দ্ধনজৰ েিবয উত্থািন ৰ্ৱৰ এই 
েদু্ধেনীয়া অনুষ্ঠানত  াৰ দ্ধবষয়ৰ মৰ্ন্দ্ৰ আদ্ধছল 'ৰ্'দ্ধভে-19ৰ দ্ধিছৰ িুনৰুিাৰ: এএছইএএন-
ভাৰত অুংশীোদ্ধৰত্বৰ বাৱব আঞ্চদ্ধলৰ্ সহৱ াদ্ধগতা সূিী'। বিাসৰ্ৱল অনয দ্ধবষয়সেূহৱৰ্ ধদ্ধৰ 
বহনশীল িুনৰুিাৰ, স্বাস্থ্যৰ মক্ষত্ৰত সহৱ াদ্ধগতা, এছদ্ধডদ্ধজ, এেএছএেই, সুংৱ াগ আৰু ম াগান 
শ ুংেলৰ দ্ধস্থ্দ্ধতস্থ্ািৰ্তাৰ ওিৰত আৱলািনা ৰ্ৱৰ। দ্ধব বযািী অৰ্কননদ্ধতৰ্ িটভূদ্ধেৰ স্থ্ানািৰৰ 
প্ৰস ত, িণ্দ্ধডত, দ্ধশক্ষাদ্ধবে আৰু বুদ্ধিজীৱীসৰ্ৱল নতুন ধাৰণা প্ৰোন ৰ্ৱৰ ভাৰত আৰু 
এএছইএএন-ৰ োজত সুংৱ াগ শদ্ধিশালী ৰ্দ্ধৰবনল আৰু সহৱ াদ্ধগতাৰ সুৱ াগ দ্ধিনাি ৰ্দ্ধৰবনল। 

4. বুদ্ধিজীৱী, নীদ্ধত স দ্ধিৰ্তক া, িদ্ধণ্ডত, সুংবাে োধযে আৰু বযৱসায়ৰ প্ৰদ্ধতদ্ধনদ্ধধসৰ্ল ৰ্ৰ্া 
এএছইএএন-ভাৰত ৰাউণ্ড মটবুল 2009 িনত ৰ্াইৱলণ্ডত অনুদ্ধষ্ঠত মহাৱা 7তে এএছইএএন-
ভাৰত সদ্ধিলনত স্থ্ািন ৰ্ৰা বহদ্ধছল িৰৰ্াৰসেূহৰ্ সহৱ াদ্ধগতাৰ ভদ্ধৱষযতৰ দ্ধেশৰ ওিৰত 
নীদ্ধতৰ উিৱেশ প্ৰোন ৰ্ৰাৰ বাৱব। এই েঞ্চই এৰ্ উচ্চ োনৰ গৱৱষণা েঞ্চ দ্ধহিাৱি ৰ্া ক 
ৰ্ৱৰ আৰু এএছইএএন-ভাৰত মৰ্ৌশলগত অুংশীোদ্ধৰত্ব অদ্ধধৰ্ শদ্ধিশালী ৰ্ৰাৰ বাৱব 
েীৰ্কদ্ধেনীয়া ে দ্ধিভুংগী প্ৰোন ৰ্ৱৰ। এআইএনটিটি-ৰ িূৱকৰ ছয়েন ৰাউণ্ডৱটবুল অনুদ্ধষ্ঠত ৰ্ৰা 
বহদ্ধছল  ৰ্াক্ৰৱে 2012 িনত নতুন দ্ধেল্লীত, 2013 িনত দ্ধভৱয়নটিৱয়নত, 2014 িনত 



হাননত, 2015 িনত কুয়ালা লােিূৰত, 2018 িনত জাৰ্াটক াত আৰু 2020 িনত 
মবুংৰ্’ৰ্ত। 
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নম’ 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. 

 
 


