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13 মম 2020 তাবরদে এসবসও সেসয রাদের বিদেশ মন্ত্রীদের বিবিও সদেলদের আহিাে েদরবিদলে
িতত মাে সিাপবত মেশ রাবশয়া, রাবশয়া ুক্তরাদের বিদেশ মন্ত্রী শ্রী মসরদিই লািরি এই সদেলদের
সিাপবতত্ব েদরবিদলে।বিদেশ মন্ত্রী এস. জয়শাংের িারদতর প্রবতবেবিত্ব েদরবিদলে। োজাোস্তাে
প্রজাতদন্ত্রর বিদেশমন্ত্রী শ্রী মুেতার বতদলউদিবেত , িণপ্রজাতন্ত্রী বিদের বিদেশমন্ত্রী ও মেট ক োউবরলর শ্রী
ওয়াাং ঈ, বেরবিজ প্রজাতদন্ত্রর বিদেশমন্ত্রী শ্রী বিবিজ আইোরদিেি, ইসলাবমে প্রজাতন্ত্র পাবেস্তাদের
বিদেশমন্ত্রী শাহ মমহমুে কুদরবশ, তাবজবেস্তাে প্রজাতদন্ত্রর বিদেশমন্ত্রী শ্রী বসদরাবজবিে মুহবরবিে এিাং
উজদিবেস্তাে প্রজাতদন্ত্রর বিদেশমন্ত্রী শ্রী আিেুলাবজজ োবমলি থাক্রদম এসবসও মেশগুবলর প্রবতবেবিত্ব
েদরবিদলে। এসবসও-র মসদক্রট কাবর মজোদরল শ্রী ভ্লাবেবমর মোদরাি
এিাং এসবসওয়ারএটিএস-এর
ো তেবর সবমবতর মহাবেদেত শে শ্রী জুমাদোে বিদয়াসিও এই সদেলদে উপবিত বিদলে।
এই বিবিও সদেলে COVID-19 অবতমাবর সাংেদট কর মপ্রক্ষাপদট ক আহুত হদয়বিল এিাং এর আদলািো
মেন্দ্রীিূ ত বিল COVID-19 সাংেট ক ও িাবণবজযে, অথতনেবতে ও সামাবজে অিিার উপদর এর
প্রিািদে সামলািাব্র প্রদিষ্টার সমন্বয়দে বিদর।এসবসও বিদেশ মন্ত্রীরা, মসন্ট বপট কাসতিাদিত রােপ্রিােদের
এসবসও পবরষদের বিঠে (এসবসও শীষত সদেলে)-এর প্রস্তুবত, আফিাবেস্তাদের পবরবিবত এিাং
বিতীয়
বিশ্ব ুদের
75তম
িাবষতেী
উে াপে
বেদয়ও
আদলািো
েদরদিে।
বিদেশমন্ত্রী তার িক্তদিয এই অসািারণ বিঠদের আহিাে েরার জেয রাবশয়ার বিদেশমন্ত্রীদে িেযিাে
জ্ঞাপে েদরদিে। বতবে Covid-19 অবতমাবরর বিরুদে ম ৌথ লড়াইদয় িারদতর েৃঢ় অিীোর এিাং
তথয, বিদশষ েক্ষতা ও সদিতাৎেৃ ষ্ট অেুশীলেগুবলদে এসবসও সেসয মেশগুবলর মদিয িন্টে েরার
মক্ষদে িারদতর প্রস্তুত থাোর েথাদে পুেরায় সুবেবিত েদরদিে। বতবে মজার বেদয় িদলদিে ম ,
িারত এসবসও-র সাদথ তার সম্পেত দে গুরুত্ব সহোদর সাং ুক্ত মরদেদি এিাং 2017 সাদল এসবসওমত পূণতদময়াদের সেসয পদে অন্তিূত বক্তর সময় মথদে বিদশ্বর েরিাদর এসবসও-র িূ বমো পালেদে
িবিতত েরার মক্ষদে ইবতিািে অিোে মরদে িদলদি। বতবে এই বেিয়তাও প্রোে েদরদিে ম ,
পারষ্পবরে লািজেে বিোদশর মক্ষেদে সুবেবিত েরার জেয এসবসও-র সম্ভািোদে মজিুত েরার
লদক্ষয
িারত
তার
িযাপে
অিীোদরর
িারাদে
িজায়
রােদি।
িতোল 266 বমবলয়ে আদমবরোে িলাদরর আবথতে পযাদেদজর মিাষণা সহ অবতমাবরর অিযিবহত
পদরই িারত িারা িৃহীত উদেযাি এিাং িূ ড়ান্ত পেদক্ষপগুবলর উপদর বিদেশমন্ত্রী মরোপাত েদরদিে।
আমরা আজ ম

সুরক্ষার িযালদের সেুেীে হদয়দি মসগুবল মিৌবতে অথিা রাজনেবতে সীমাোর

িারা ক্ত
ু েয় িদল বিদেশমন্ত্রী বিদশষ মরোপাত েদরদিে। এসবসও-অঞ্চদল সুরক্ষা এিাং বিবতশীলতার
উপদর সন্ত্রাসিাে ক্রমািত বিপ তস্তোরী িীবতপ্রেশতে হদত িদলদি এিাং সমদিতিাদি োজ েরার
প্রদয়াজে

হদি।

বিদেশমন্ত্রী এও উদেে েদরদিে ম , এসবসও সেসযদের মদিয পারষ্পবরেিাদি লািজেে িাবণবজযেঅথতনেবতে সহদ াবিতার জেয এেটি অেুকূল পবরদিশ সৃবষ্টর লদক্ষয োজ েরার জেয িারত
অিীোরিে।
বিঠদের মশদষ এসবসও সেসয মেদশর বিদেশমন্ত্রীরা অবতমাবর মোদরাো িাইরাস( COVID-19)-এর
উপদর এেটি িক্তিযদে অেুদমােে েদরদিে এিাং মসটি িৃহীত হদয়দি।
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