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1. ২৪শি জনু ২০২১-এ শ্রীমশি শিভা গাঙ্গলুী, সশির্ (পশিম), পূর্ব এশিয়া িীর্ব 

র্শিষ্ঠ আশিকাশিকদেি সভা((ইএএস এসওএম)য় শ াগোন কদিদেন।এই ভািুব য়াল 

সভায় শপৌিশিিয কদিদেন ব্রুদনই োিউসসালাম-এি স্থায়ী সশির্ শিজ এদেদলশি 

শ্রীমশি ইমালীন আর্েলু িিমান শিও, এর্ং ১৮টি ইএএস শেদিি র্শিষ্ঠ 

আশিকাশিকদেি অংিগ্রিণ কিদি শেখা শগদে।   

 

2. শনিৃত্বািীন এই ইএএস প্লাটফমবদক িশিিালী কিাি পন্থা এর্ং উপায় শর্ি কিা ও 

এটিদক উদূ্ভি িযাদলদেি শমাকাশর্লায় আিও কা বকশি এর্ং োশয়ত্বিীল কদি শিালা 

শনদয় সভায় আদলািনা িদয়দে। র্শিষ্ঠ আশিকাশিকিা শকাশভড-১৯ এর্ং অশিমাশিি 

পির্িী আদিাগযলাভ, েশিণ িীন, শকাশিয়া উপদ্বীপ, মায়ানমাদি উদূ্ভি পশিশস্থশি এর্ং 

প বটন সি র্িব মান আঞ্চশলক এর্ং আন্তজব াশিক শর্র্য়গুশল শনদয় শনদজদেি মদিয মি 

শর্শনময় কদিদেন। সভায়, ইএএস পশিকাঠাদমাি অন্তভূব ি  অংিগ্রিণকািী শেিগুশলি 

প্রশিশ্রশি এর্ং মযাশনলা প্লযান অর্ অযাকিদনি (২০১৮-২০২২)-এি র্াস্তর্ায়দনি 

প্রগশি শনদয় প বাদলািনা কিা িদয়দে।  

 

3. সশির্ (পরূ্ব), িাি মন্তদর্য, আশসয়ান এর্ং আশসয়ান-শনিৃত্বািীন পদ্ধশিি র্িব মান 

শপৌদিাশিদিয ব্রুদণই োিউসসালাদমি শনিৃদত্বি ভূশমকা পালদনি জনয ভািদিি প্রিংসা 

র্যি কদিদেন। ইদদা-শপদসশফক অঞ্চদল িাশন্ত ও শস্থিিা র্জায় িাখাি জনয অগ্রগামী 

পদ্ধশি শিদসদর্ ইএএস-এি মুখয ভূশমকা পালনদক শিশন শর্দির্ভাদর্ উদেখ কদিদেন 

এর্ং এদক আিও মজর্ুি এর্ং আিও প্রশিশিয়ািীল কদি শিালাি জনয ভািদিি 

সমর্বদনি কর্া শিশন পুনিায় উদেখ কদিদেন।এি শকদে মুি, অর্াি, একীভূি এর্ং 



আশসয়ান সি শনয়ম-শভশিক ইদী-শপশসশফক অঞ্চদলি গুরুত্বি উপদি শজাি আদিাপ 

কদি শিশন উদেখ কদিদেন শ , ইদদা-শপশসশফক (এওআইশপ)-এি উপদি আশসয়ান 

েশৃিভশঙ্গ এর্ং ভািি-প্রিান্ত মিাসাগিীয় উদেযাগ (আইশপওআই)এি মদিয িশিিালী 

একদকোশভমুখিা আঞ্চশলক সিদ াশগিাি জনয একটি স্বীকৃি সািািণ শভশি প্রোন 

কদি।  

 

4. সভা িলাকালীন সশির্ (পরূ্ব),িাশন্ত ও শস্থশিিীলিা িিা এর্ং আন্তজব াশিক আইদনি 

সাদর্ ঐকযমি িদয় েশিণ িীন সাগদিি উপি শেদয় শনৌ িলািল এর্ং আকািপদর্ 

িলািদলি স্বািীনিাি গুিদত্বি উপদিও শিখাপাি কদিদেন।শিশন এও জাশনদয়দেন শ , 

আপদস-মীমাংসীি আিিণ শর্শিি িৃিীয় পদিি বর্ি স্বাদর্বি উপদি পিপাশিত্ব কিা 

উশিি নয় এর্ং  সমদু্র আইন সম্পশকব ি জাশিসংদেি কনদভনিন (ইউএনশসএলওএস) 

এি সাদর্ পুদিাপুশি সামেসযপূণব িওয়া উশিি। 

   

5. মায়ানমাদিি অর্স্থাি উন্নশিি শর্র্দয়, শিশন আশসয়ান প্রশিয়াটিি জনয ভািদিি 

সমর্বন র্যি কদিদেন এর্ং র্দলদেন শ  মায়ানমাদিি র্নু্ধ এর্ং েশনষ্ঠ প্রশিদর্িী 

শিসাদর্ ভািি শসখাদন র্িব মান অর্স্থাি পশিশস্থশি সমািাদন গঠনমলূক ও অর্বর্ি 

ভূশমকা পালন কিদর্। শিশন অনযানয শর্র্য়গুশলি মদিয সন্ত্রাসর্াদেি শর্রুদদ্ধ ভািদিি 
অর্স্থানদকও সামদন শিদখদেন। 
 

শনউ শেশে 

জনু ২৪,২০২১  
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