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সার্কে র মন্ত্রী পররষর্ের রিরিিরির্ভে ত বিঠক ( র্ার্চে য়াল মমাড) 

মসর্েম্বর 24,2020  

  1.24 মসর্েম্বর 2020 মত অনচরিত সার্কে র মন্ত্রী পররষর্ের িারষেক রিরিিরির্ভে ত বিঠর্ক র্ারতীয় 

প্রজাতর্ন্ত্রর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর অংশগ্রিণ কর্রর্েন। মনপার্লর সর্াপরতর্ে অনচরিত এই 
বিঠক র্ার্চে য়াল মমার্ড ির্য়র্ে এিং এর্ত সার্কে র সিগুরল সেসয মেশই অংশগ্রিণ কর্রর্ে। 

2. 1997 সাল মের্ক র্র্ল আসা এই রিরিিরির্ভে ত বিঠক সাকে  সম্পরকে ত রিষয়গুরল রনর্য় মত 

রিরনময় করার জনয ইউএনরজএ –এর অরির্িশর্ন রির্েশমন্ত্রীর্ের উপরিরতর সচর্ াগ রনর্য় োর্ক।  

3.  26 মসর্েম্বর 2019 রনউ ইয়র্কে  অনচরিত সাকে  মন্ত্রী পররষর্ের গত  রিরিিরির্ভে ত  বিঠর্কর 
সময় মের্ক আঞ্চরলক সির্ ারগতার অিিার্নর রিষর্য় মসর্েটারর-মজর্নররার্লর কাে মের্ক একটি 

ররর্পাটে  বিঠকটি গ্রিণ কর্রর্ে। 

4. মকারর্ড-19 অরতমাররর রিরুর্ে লড়াই করার আঞ্চরলক প্রর্র্ষ্টার রিষর্য় বিঠকটি প োর্লার্না 
কর্রর্ে। রির্শষ কর্র অংশগ্রিণকারীরা অঞ্চল জচর্ড় অরতমাররর রিরুর্ে লড়াই করার উর্ের্শয 
সির্ ারগতামভলক কমেপন্থা গ্রিণ করার জনয 15 মার্ে   2020 মত সাকে  মনতার্ের একটি রর্রডও 

সর্েলন আহ্বান করার জনয র্ারর্তর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর মনতৃের্ক প্রশংসা কর্রর্েন। এর ফর্ল 
সাকে  মকারর্ড-19 এর জনয একটি  আপৎকালীন তিরিল বতরর ির্য়র্ে  ার্ত সিগুরল মেশ মেচ্ছায় 
সািা য করার  প্ররতশ্রুরত রের্য়র্ে।  

5.  পরস্পর  চক্ত, অখন্ড, রনরাপে এিং সমৃেশালী েরিণ এরশয়া গঠন করর্ত সার্কে র প্ররত 
র্ারর্তর েঢ়ৃ অঙ্গীকার্রর কো ডক্টর জয়শঙ্কর তার রিিৃরতর্ত পচনরায় িযক্ত কর্রর্েন। সার্কে র 
মনতার্ের রনর্য় অনচরিত রর্রডও সর্েলন অনচসরণ কর্র র্ারত কতগুরল িযিিা গ্রিণ কর্রর্ে মসই 
রিষর্য় রতরন আর্লাকপাত কর্রর্েন  ো োিয সম্পরকে ত মপশাোর এিং িারণজয আরিকাররকর্ের 
র্ার্চে য়াল বিঠক আহ্বান করা, মকারর্ড-19 এর উপর তেয রিরনময় মঞ্চ(রসওআইএনইএক্স) বতরর 
করা, বির্েরশক মভদ্রা রিরনমর্য় সািা য করা এিং সাকে  খােয িযার্ঙ্কর কমেপেরত সরেয় করা। ডক্টর 
জয়শঙ্কর জারনর্য়র্েন ম  সার্কে র মকারর্ড-19 আপৎকালীন তিরির্ল র্ারর্তর সািার্ যর মর্িয রর্য়র্ে 
অতযািশযক ওষচি, রর্রকৎসা সংোন্ত িযিিা েয, মকারর্ড সচরিা এিং পরীিার রকট, এিং অনযানয 



সরঞ্জার্মর ম াগান  ার মভলয মারকে ন ডলার্র 2.3 রমরলয়ন এিং তা সাকে  অঞ্চর্লর মেশগুরলর কার্ে 
সিজলর্য করার িযিিা করা ির্য়র্ে। মকারর্ড-19 অরতমাররর রিরুর্ে লড়াই করার মির্ে সাকে  
অঞ্চর্লর মেশগুরলর সার্ে  সির্ ারগতার মির্ে র্ারর্তর অঙ্গীকার্রর িারািারিকতার কো রতরন 
পচনরায় িযক্ত কর্রর্েন।   

6. ম  শরক্তগুরল সন্ত্রাসিাের্ক প্ররতপালন কর্র, সমেেন কর্র এিং সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের পররর্িশ 
বতররর্ত উৎসাি মেয় এিং  া সমগ্র েরিণ এরশয়া জচর্ড় সমর্িত সির্ ারগতা এিং সমৃরের সামরগ্রক 
সম্ভিনার্ক িাস্তিারয়ত করার মির্ে সার্কে র লিযর্ক  িযািত কর্র,  সন্ত্রাসিার্ের মসই  ন্ত্রণার্ক 
পরারজত করার জনয সার্কে র সেসয মেশগুরলর্ক সমর্িতর্ার্ি সংকল্প করর্ত ডক্টর জয়শঙ্কর আহ্বান 
জারনর্য়র্েন।  

রনউ রেরি 

মসর্েম্বর 24,2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.      


