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১. বিভেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ১৫ই নভেম্বর ২০২০ 15তম পূিব এবশয়়া শীর্ব সভেলভন (ইএএস) 
ে়ারভতর প্রবতবনবিত্ব কভরবিভলন। শীর্ব সভেলভনর সে়াপবতত্ব কভরন আবসয়়ান চেয়়ার বিস়াভি 
বেভয়তন়াভমর প্রি়ানমন্ত্রী মি়াম়ানয উয়়ান েুয়়ান ফুক ত়ার েক্ষত়ায়। ইএএস-এর আঠ়াভর়াটি সেসয 
চেশই ে়ােুব য়়াল শীর্ব সভেলভন অংশ বনভয়বিল। 

২. বিভেশমন্ত্রী, ত়ার িক্তভিয চকৌশলগত সমসয়ার বির্ভয় মতবিবনময় কর়ার জনয চনতৃত্বমূলক মঞ্চ 
বিস়াভি ইএএস-এর গুরুত্বভক পুনর়ায় বনবিত কভরভিন। বতবন আন্তজব ়াবতক আইন অনুসরণ, আঞ্চবলক 
অখণ্ডত়া ও স়ািবভেৌমত্বভক সে়ান কর়ার, এিং বনয়ভমর বেবিভত একটি বিবিক িযিস্থ়ার প্রে়াভরর 
গুরুভত্বর কথ়া িভলবিভলন। 

৩. চক়াবেড-19-সম্পভকব , বতবন মি়াম়ারীর িয়াপ়াভর ে়ারভতর প্রবতবিয়়া সম্পভকব  ইএএস চনতৃত্বভক 
অিবিত কভরন এিং আন্তজব ়াবতক সম্প্রে়ায়ভক সমথবন কর়ার জনয ে়ারভতর প্রভেষ্ট়ার কথ়া তুভল 
িভরন। বতবন COVID েয়াকবসনভক সুলে এিং স়াশ্রয়ী মূভলয সমস্ত চেভশর ক়াভি চপৌৌঁভি বেভত 
সি়ায়ত়া কর়ার চক্ষভে প্রি়ানমন্ত্রী শ্রী চম়ােীর প্রবতশ্রুবত পুনিবযক্ত কভরবিভলন। 
 
৪. বিভেশমন্ত্রী ত়ার চকন্দ্রস্থভল আবসয়়াভনর স়াভথ সুসংিত এিং গঠনমূলক মি়াস়াগরীয় স্থ়ান বিস়াভি 
ে়ারত-প্রশ়ান্ত মি়াস়াগরীয় িমিিবম়ান আগ্রভির কথ়া উভেখ কভরভিন। বতবন আবসয়়ান আউটলুক এিং 
ে়ারভতর ে়ারত-প্রশ়ান্ত মি়াস়াগরীয় উভেয়াভগর মভিয সমন্বয়ভক প্রশংস়া কভরবিভলন। সম্প্রবত অনয়ানয 
চেশ চ ়াবর্ত ে়ারত-প্রশ়ান্ত মি়াস়াগরীয় নীবত সম্পভকব  ে়ারত সম়ানে়াভি সেথবক বিল। আন্তজব ়াবতক 
সিভ ়াবগত়ার প্রবত অঙ্গীক়ারিদ্ধ থ়াকভল বিবেন্ন েবৃষ্টভক়াণভক একবেত কর়া কখনই েয়াভলঞ্জ িভত প়াভর 
ন়া।  
 
৫. েবক্ষণ েীন স়াগভরর বির্ভয়, বিভেশমন্ত্রী এই অঞ্চভলর বিি়াস কু্ষণ্নক়ারী ক়াজকমব ও  টন়া সম্পভকব  
উভেগ প্রক়াশ কভরভিন। বতবন িভলন চ  আেরণবিবি সংি়ান্ত আভল়ােন়ার বির্য়টি চ ন তৃতীয় 
পভক্ষর বিি স্ব়াভথবর প্রবত পক্ষপ়াতমূলক ন়া িয় এিং চসট চ ন ইউএনবসএলওএস-এর স়াভথ সমূ্পণব 
স়ামঞ্জসযপূণব িয়। বতবন সন্ত্র়াসি়াে, জলি়ায় ু পবরিতব ন, মি়াম়ারী ইতয়াবের মভত়া জ়াতীয় সীম়ান়া 
অবতিমক়ারী েয়াভলভঞ্জর চম়াক়াভিল়ায় COVID-পরিতী বিভি িৃিির আন্তজব ়াবতক সিভ ়াবগত়ার 
প্রভয়়াজনীয়ত়ার উপরও চজ়ার বেভয়ভিন। 

  



৬. শীর্ব সভেলভন ইএএস মঞ্চটিভক শবক্তশ়ালী কর়ার এিং এর 15তম ি়াবর্বকীভত উেীয়ম়ান 
েয়াভলঞ্জগুবলর প্রবত এটিভক আরও সংভিেনশীল কভর চত়াল়ার এিং ি়া চন়াই চ ়ার্ণ়াপে গ্রিভণর 
উপ়ায়গুবল বনভয় আভল়ােন়া কর়া িভয়বিল। চনতৃিনৃ্দ বনর়াপভে, ক়া বকর ে়াভি এিং স়াশ্রয়ী মূভলয 
চক়াবেড-19 েয়াকবসনগুবল সকভলর ক়াভি চপৌৌঁভি চেওয়়া সুবনবিত করভত সিভ ়াবগত়ার উপর গুরুত্ব 
বেভয়বিভলন। ত়ার়া দ্রুত এিং চটকসই অথবননবতক পুনরুদ্ধ়াভরর জনয আন্তজব ়াবতক সরির়াি 
শৃঙ্খলগুবলভক উন্মকু্ত র়াখভত আরও চিবশ সিভ ়াবগত়া কর়ার আহ্ব়ান জ়াবনভয়ভিন। েবক্ষণ েীন স়াগর, 
চক়াবরয়়ান উপেীভপর অিস্থ়ান এিং র়াখ়াইন চেভটর মভত়া আঞ্চবলক ও আন্তজব ়াবতক সমসয়াগুবল 
বনভয়ও আভল়ােন়া িভয়বিল। ি়া চন়াভয়র চ ়ার্ণ়াপভের প়াশ়াপ়াবশ এই শীর্ব সভেলভন স়ামুবিক স্থ়াবয়ত্ব; 
মি়াম়ারী প্রবতভর়াি ও প্রবতবিয়়া; মবিল়া, শ়াবন্ত ও সুরক্ষ়া; এিং আঞ্চবলক অথবনীবতর বস্থবতশীল সমৃবদ্ধ 
সম্পবকব ত অনয়ানয আরও ে়ার চনত়ার িক্তিয গৃিীত িভয়ভি।  
 
বনউ বেবে 
14 নভেম্বর, 2020 
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