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3য় ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া-জাপান-মালকিন যু ক্তৰাে চতুৰ্গিণ মন্ত্ৰী বৈঠক
ফেব্ৰুৱাৰী 18, 2021
বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকদৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাবৰদে অনু বিত 3য় ভাৰত-অদেবিয়া-জাপান-মাবকি ন যু ক্তৰাে চতুৰ্গিণ মন্ত্ৰী বিঠকত
অংশগ্ৰহণ কদৰ বনজৰ প্ৰবতৰূ প বিদেশ মন্ত্ৰী ফমবৰদচ ফপইন, বিদেশ মন্ত্ৰী ট'বচবমটচু ম'ফটবি আৰু ৰাবজিক সবচি এণ্ঠবন বিনদকনৰ বসদত।
মন্ত্ৰী ফকইজদন বনজ বনজ বচন্তা উদেে কদৰ ৰাজননবতক িণতন্ত্ৰ, িজাৰৰ অৰ্িনীবত আৰু িহুত্বিােী সমাজৰ ওপৰত। ফতওঁদিাদক বচনাক্ত কদৰ ফয পৃ বৰ্ৱীত
অিিাহত পবৰৱতি নৰ িাদি ফতওঁদিাকৰ ফেশ ফকইেদন ঘবনিভাদৱ এদকিদি কাযি কৰাৰ শবক্তশািী প্ৰদয়াজন আদছ। আন্তঃৰােীয় সম্প্ৰোয়ৰ িাদি এয়া
ৰ্গৰু ত্বপূ ণি ফয পবৰৱতি নৰ বেশ ধনাত্মক আৰু সকদিাদৰ িাদি সু বিধাজনক হয়।
মন্ত্ৰী ফকইজদন বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বনবিত কদৰ এক বনয়ম-বভবিক আন্তঃৰােীয় নীবত সমৰ্িন কৰাৰ, যাৰ বভতৰত ৰ্াবকি আঞ্চবিক অেণ্ডতা আৰু
সািিদভৌবমত্বৰ প্ৰবত সন্মান, আইনৰ বনয়ম, স্পষ্টতা, আন্তঃৰােীয় সািৰত চিাচিৰ স্বাধীনতা আৰু বিিােৰ শাবন্তপূণি সবমধান।
আঞ্চবিক বিষয়ৰ ওপৰত ফতওঁদিাকৰ িঠনমূ িক ভাৱ বিবনময়ৰ মাজত ৰ্াদক এক বিনামূ িীয়া, মু কবি আৰু অন্তভুিক্ত ইদণ্ডা-ফপবচবেক অঞ্চিৰ প্ৰবত এক
সাধাৰণ েশিন, এবচয়ান সংহবত আৰু ফকন্দ্ৰীত্বৰ প্ৰবত স্পষ্ট সমৰ্িনৰ বসদত। এয়া উদেে কৰা হয় ফয ইদণ্ডা-ফপবচবেক ধাৰণাই িাবি অহা আন্তঃৰােীয় সমৰ্িন
পাইদছ, ইউদৰাপদক ধবৰ।
মন্ত্ৰী ফকইজদন অিিাহত প্ৰদচষ্টা আদিাচনা কদৰ ফকাবভড-19 মহামাৰীৰ বসদত যুঁ জ বেয়াৰ, যাৰ বভতৰত টীকাকৰণ অনু িানৰ কৰ্া উদেে কৰা হয়।
ফতওঁদিাদক বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰকাশ কদৰ এই প্ৰতিাহ্বানৰ সন্মুেীন ফহাৱাৰ, িহনদযািি প্ৰবতদষধক, ঔষধ আৰু বচবকৎসা উপকৰণৰ উপিবিৰ প্ৰবত। 74
েন ফেশনি প্ৰবতদষধক প্ৰোন কৰাৰ ভাৰতৰ প্ৰদচষ্টা স্বীকৃত আৰু প্ৰশংসা কৰা হয়।
মন্ত্ৰী ফকইজদন ভাৱ বিবনময় কদৰ জিিায়ু পবৰৱতি ন আৰু সামু বিক সু ৰক্ষা, এইছ এ বড আৰ, ফযািান চক্ৰ িহনশীিতা আৰু সন্ত্ৰাসিােৰ বিৰুদে যুঁ জৰ েদৰ
ফক্ষত্ৰৰ ওপৰত।
মিানমাৰৰ ফশহতীয়া পবৰবিবতৰ ওপৰত আদিাচনাত, আইনৰ বনয়ম অৱিম্বন আৰু িনতাবন্ত্ৰক উিৰণৰ কৰ্া ভাৰদত উদেে কদৰ। এই চতুৰ্গিণ আদিাচনাৰ
মূ িি উদেে কবৰ, মন্ত্ৰী ফকইজদন এই ৰ্গৰু ত্বপূণি আদিাচনাসমূ হ অিিাহত ৰোৰ িাদি মাবন্ত হয়।
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