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 আইবিএসএ বিদেশমন্ত্রীদের ভার্চু য়াল বিঠক  
 সসদেম্বর 16,2020 
  
ভারতীয় প্রজাতদন্ত্রর পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এস জয়শঙ্কর 16 সসদেম্বর 2020 বভবিও সদেলদের মাধ্যদম 

অেচবিত আইবিএসএ –এর বিদেশমন্ত্রীদের প্রথাগত বিঠদক সভাপবতত্ব কদরদেে। েবিণ আবিকা 

প্রজাতদন্ত্রর আরু্ন্জাবতক সম্পকু ও সহদ াবগতা মন্ত্রী কুমারী সেস োদলবি মযাবাসা পাার এিব রাজাবজল 
 চক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতদন্ত্রর জাতীয় সািুদভৌমদত্বর এিব োগবরকদত্বর সবর্ি (উপ-মন্ত্রী) রাষ্ট্রেতূ ফাবিও 
মারজাদো  থাক্রদম তাদের প্রবতবেবধ্িগুদক সেতৃত্ব বেদয়দেে।  

আইবিএসএ এর মদধ্য সহদ াবগতা প্রসাবরত করার িযাপাদর মন্ত্রীরা তাদের বেজ বেজ অবভমত 
পরস্পদরর মদধ্য বিবেময় কদরদেে। মন্ত্রীরা বিবভন্ন  তাৎপ ুপূণু সাবিুক বিষয় স মে শাবর্ন্, 
বেরাপত্তা, সন্ত্রাসিাদের সমাকাবিলা, জলিায়চ পবরিতুে, বিবতশীল উন্নয়ে, িহুপিীয় িাবণজযিযিিা, 
বেরস্ত্রীকরণ, েে- প্রবলদফদরশদের বিষয় এিব েবিণ- েবিণ সহদ াবগতা ইতযাবে বেদয় বেদজদের 
মদধ্য অবভমত বিবেময় কদরদেে। এোড়া মন্ত্রীরা সকাবভি-19 অবতমাবর বেদয়  তাদের অবভজ্ঞতাও 
পরস্পদরর মদধ্য বিবেময় কদরদেে এিব োবরদ্র ও িচধ্া েরূীকরদণ আইবিএসএ ফাদার কাজ সম্পদকু 
প্রশবসা কদরদেে।  

এই উপলদিয তারা েবিণ বিদের স ৌথ প্রয়াস বহদসদি ইউএে সচরিা পবরষদের সবস্কার বিষদয় 

একটি  চগ্ম মবন্ত্রত্বমূলক বিিৃবত েহণ ও প্রকাশ কদর। ইউএে বেরাপত্তা পবরষদের সবস্কার ত্বরাবিত ও 
িযাপক করার জেয স্পষ্ট ও বেবেুষ্ট অেগবত অজুে করার সিদে আরু্ন্জাবতক সগািীর প্রদর্ষ্টা 
িাড়াদোর এিব অঙ্গীকার েঢ়ৃ করিার প্রদয়াজেীয়তার উপর এিব একটি প্রবতবেবধ্ত্বমূলক, 
অরু্ন্ভূবক্তমূলক, উত্তরকারী এিব কা ুকরী ইউএে বেরাপত্তা পবরষে অজুে করার জেয উবিত এিব 
উন্নয়েশীল সেশগুবলর মদধ্য সথদক িায়ী ও অিায়ী এই উভয় সেণীর প্রবতবেবধ্ বেদয় বেরাপত্তা 
পবরষদের সেসযপে প্রসাবরত করার সিদে পচেরায় অঙ্গীকারিদ্ধ হওয়ার প্রদয়াজেীয়তার উপর মন্ত্রীরা 
সজার বেদয়দেে। স ৌথ বিিৃবতটি পাওয়া  াদি  https://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/32989 সত ।  
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আইবিএসএ –এর সহদ াবগতা িহুপিীয় ধ্ারায় সজারোর করদত এিব আইবিএসএ-এর কা ুক্রম 
বতেটি সেদশই সবগঠিত করার বিষদয়ও মন্ত্রীরা সহমত হদয়দেে।  

আইবিএসএ-এর গবত র্ালচ রাখার সিদে ভারদতর প্রদর্ষ্টাদক েবিণ আবিকা এিব রাজাবজল প্রশবসা 
কদরদে।  

বেউ বেবি  
সসদেম্বর 16,2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


