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নৱেম্বৰ 14, 2020 
 

1. বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৱৰ ভাৰতৰ প্ৰবতবনবিত্ব কৱৰ 15তম পূে এবিয়া বিঠকত 
(ই এ এছ) 14 নৱেম্বৰ 2020 তাবৰৱে। বিঠকেনৰ সভাপবতত্ব কৱৰ বভৱয়টনামৰ প্ৰিান মন্ত্ৰী 
মহামানয নগুৱয়ন জেুান ফুৱি এবিয়ান সভাপবতৰ ক্ষমতাৱৰ। এই ভাৰিুযৱেল বিঠকত ই এ এছৰ 
গুৱটই ওঠৰেন দেৱশ অংশগ্ৰহণ কৱৰ। 

 
2. বনজৰ মন্তিযত বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় ই এ এিৰ গুৰুত্ব পুনৰ উৱেে কৱৰ দনতাৰ-দনতৃত্বৰ 

পবৰষে বহিাৱপ দকৌশলগত বিষয়ৰ ওপৰত ভাে বিবনময় কৰাৰ দক্ষত্ৰত। দতওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন 
অেলম্বন, সীমান্তৰ অেণ্ডতা আৰু সািবৱভৌবমত্বৰ সন্মান, আৰু এক বনয়ম-বভবিক বিশ্বিযাপী 
অনুশাসন প্ৰিাৰ কৰাৰ গুৰুত্বৰ কথা কয়।  
 

3. দকাবভড-19ৰ দক্ষত্ৰত, দতওঁ ই এ এছ দনতাসকলক মহামাৰীৰ প্ৰবত ভাৰতৰ প্ৰবতবিয়া আৰু 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰোয়ক সহায় কৰাত ভাৰতৰ প্ৰৱিষ্টা উৱেে কৱৰ। দতওঁ পুনৰ উৱেে কৱৰ প্ৰিান 
মন্ত্ৰী দমােীৰ প্ৰবতশ্ৰুবত দকাবভড টীকা সকৱলা দেশত উপলব্ধ আৰু সুলভ কৰাৰ। 
 

4. বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় ইৱণ্ডা-দপবিবফকৰ ওপৰত িাবি অহা গুৰুত্বৰ কথা উৱেে কৱৰ এক 
সমবিত আৰু বজবেক সমুদ্ৰ স্থান বহিাৱপ, যাৰ দকন্দ্ৰত আৱছ এবিয়ান। দতওঁ এবিয়ানৰ েবৃষ্টভংগী 
আৰু ভাৰতৰ ইৱণ্ডা-দপবিবফক পেৱক্ষপৰ মাজৰ সমিয়ৰ প্ৰশংসা কৱৰ। ভাৰত সমাৱনই িনাত্মক 
আবছল দযবতয়া দশহতীয়াকক আন ৰাষ্ট্ৰই ইৱণ্ডা-দপবিবফক নীবত দ াষণা কবৰবছল। বিবভন্ন 
েবৃষ্টভংগীৰ সমিয় দকবতয়াও এক প্ৰতযাহ্বান নহয় যবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহৱযাগৰ প্ৰবত বনষ্ঠা থাৱক। 
 

5. েবক্ষণ িীন সমুদ্ৰৰ দক্ষত্ৰত, বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় বনজৰ বিন্তা প্ৰকাশ কৱৰ অঞ্চলৱটাত বিশ্বাস 
ভংগ কবৰি পৰা কাযব আৰু  টনাৰ বিষৱয়। দতওঁ কয় দয আিৰণ বিবি পযবাৱলািনা তৃতীয় 
পক্ষৰ বিি সুবিিাৰ প্ৰবত ক্ষবতকৰ হ’ি নালাৱগ আৰু ইউ এন বি এল অ’ এছৰ লগত সম্পূণব 
সংহবত ৰাবেি লাৱগ। দতওঁ উৱেে কৱৰ প্ৰাক-দকাবভড পৃবথেীত অবিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহৱযাগৰ 
প্ৰৱয়াজনৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় সীমা দনওবি প্ৰতযাহ্বানৰ বসৱত যুজঁ বেিকল দযৱন সন্ত্ৰাসিাে, িতৰ 
পবৰেতব ন, মহামাৰী ইতযাবে। 

  



 
 

6. বিঠকেৱন আৱলািনা কৱৰ উপায় ই এ এছ মঞ্চেন শবিশালী কৰাৰ আৰু ইয়াক অবিক 
প্ৰবতবিয়াগত িৱনাোৰ উেয় দহাো নতুন প্ৰতযাহ্বানৱিাৰৰ সন্মুেীন হ’ি পৰাকক বনজৰ 15তম 
িাবষবকীত আৰু হা বন দ াষণা অিলবম্বত কৱৰ। দনতাসকৱল উৱেে কৱৰ সুৰক্ষা বনবিত কৰা, 
উপযুি আৰু কম েৰিৰ দকাবভড-19 টীকাৰ উপলবব্ধৰ িাৱি সহৱযাগৰ গুৰুত্ব।  দতওঁৱলাৱক এক 
দ্ৰুত আৰু েী বস্থায়ী অথবকনবতক পুনৱৰাদ্ধাৰৰ িাৱি বিশ্বিযাপী দযাগান িি মুকবল কৰাৰ দক্ষত্ৰত 
অবিক সহৱযাগ কামনা কৱৰ। আঞ্চবলক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় দযৱন েবক্ষণ িীন সমুদ্ৰ, 
কবৰয়ান উপদ্বীপৰ পবৰবস্থবত আৰু ৰবেন ৰাজয আৱলািনা কৰা হয়। হা বন দ াষণাৰ িাবহৱৰ, 
বিঠকেৱন আন িাবৰ দনতাৰ ভাষয অেলম্বন কৱৰ সমুদ্ৰ িহনক্ষমতা; মৰামাৰী প্ৰবতৱৰাি আৰু 
প্ৰবতবিয়া; মবহলা, শাবন্ত আৰু সুৰক্ষা; আৰু আঞ্চবলক অথবনীবতৰ বস্থৰ বিকাশ। 
 

নতুন চিল্লী 
নৱৱম্বৰ 14, 2020 
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