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পররাস্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে বিউবিল্যাথের উপপ্রধাি মন্ত্রী এিং 
বিথেশ মন্ত্রী উইিস্টি বপটাথরর বিপাবিক বিঠক  

ফেব্রুয়াবর 26,2020  

বিউবিল্যাথের উপপ্রধাি মন্ত্রী ও বিথেশ মন্ত্রী মহামািয এইচ.ই. বমস্টার উইিস্টি বপটার, িাবিিয 
মন্ত্রী বমস্টার ফেবিে পাকক ার এিং িাবিিয প্রবিবিবধির্কর সাথে 25 ফেব্রুয়াবর ফেথক 28 ফেব্রুয়াবর 
2020 িারি সেথর     এথসথেি।  

উপপ্রধাি ও বিথেশ মন্ত্রী িারথির পররাট্র ব বিষয়ক মন্ত্রী ( ই এ এম) েক্টর এস িয়শংকথরর 
সাথে 26    ফেব্রুয়াবর  2020 ফেখা কথরথেি এিং বিপাবিক সম্পথকক র পর্কাথল্াচিা এিং 
রািনিবিক, অেকনিবিক, সামবরক, সুরিা, এিং  িার্বরকথের সাথে িার্বরকথের সম্পকক  অবধকির 
মিিুি করার পেথিপ বিথয় আথল্াচিা কথরথেি।  

এই বিঠথকর পর হায়দ্রািাে হাউথস একটি কার্ককবর বিশথিাথির  আথয়ািি করা হথয়বেল্ ফর্খাথি 
ফর্ার্ বেথয়বেথল্ি িাবিিযমন্ত্রী বপটার বর্বি শ্রথেয় িাবিিয এিং বশল্পমন্ত্রী শ্রী পীর্ুষ ফর্ায়াথল্র সাথে  
26 ফেব্রুয়াবর 2020 ফেখা কথরবেথল্ি। মন্ত্রী পাকক ার শ্রথেয় অেকমন্ত্রী শ্রীমবি বিমকল্া সীিারমথির 
সাথেও  26 ফেব্রুয়াবর 2020 ফেখা কথরবেথল্ি।  

উপপ্রধািমন্ত্রী বপটার শ্রথেয় পবরথিশ, িি এিং িল্িায়ু পবরিকিি মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ িাথিেকাথরর 
সাথে 27 ফেব্রুয়াবর 2020 ফেখা করথিি। বিউবিল্যাে প্রবিবিবধির্ক র্ারা মুবাইাই সের করথিি 
িারা িারিীয় বশল্পপবিথের সাথেও পারস্পাবরক মি বিবিময় করথিি।     

িার িারি সেথরর আথর্ বিউবিল্যাথের উপপ্রধািমন্ত্রী ‘ ইবেয়া 2025- ইিথিবস্টং ইি বে 
বরথল্শিবশপ’ িাথম একটি িিুি েবল্ল্ প্রকাশ কথরবেথল্ি র্া এিথিে আইএিবস এর ইবেয়া স্ট্রযাথটবি 
2011 এর ধারািাবহকিা। পররাস্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী (EAM) িযক্ত কথরথেি ফর্ এই েবল্থল্ বিপাবিক 
সম্পথকক র ফিথে সহমথির বিবিথি বিবর হওয়া ল্িয আথরা শবক্তশাল্ী করার ইথেই প্রেবশকি হথয়থে। 
ইথদা-পযাবসবেক ওথসিস ইবিবশথয়টিি (IPOI) এর প্রবি বিউবিল্যাথের সমেকি এিং ফসৌরশবক্ত 
সম্পবকক ি সহথর্াবর্িা উচ্চির পর্কাথয় বিথয় র্াওয়ার িিয ইন্টারিযাশিাল্ ফসাল্ার অযাল্াথয়ন্সথক 
সমেকি এিং িল্িায় ু বিষয়ক কাথির িিয  সমেকথির কারথি িারি বিউবিল্যােথক ধিযিাে 
িাবিথয়থে।     



উিয় পিই  ইথদা-পযাবসবেক অঞ্চল্ বিথয় বিি বিি পে সম্পথকক  মি বিবিময় কথরথে এিং পিূক 
এবশয়া শীষক সথেল্ি বিথয় এিং প্রাসবিক ফোরামগুবল্ বিথয় একসাথে কাি করার িযাপাথর সহমি 
হথয়থে। িারা অঞ্চথল্ শাবি ও বিবিশীল্িা িিায় রাখথি সািকথিৌমত্ব, রাট্র বীয় অখেিা, 
ইউএিবসএল্ওএস(UNCLOS) সহ আিকিাবিক আইথির প্রবি শ্রোর গুরুথত্বর উপর ফিার বেথয়থে। 
এথিও িারা সহমি হথয়থে ফর্ বিবিশীল্ িাবিিয পবরথিশ অিীি প্রথয়ািিীয় এিং োবিউটিও ( 
WTO) ফি র্ঠিমলূ্কিাথি র্ুক্ত হওয়ার িযাপাথর সহমি হথয়থে।  ইউ এি (UN) বসবকউবরটি 
কাউবন্সথল্ িারথির িায়ী সেসযপে পাওয়ার িযাপাথর বিউবিল্যাে িার সমেকি জ্ঞাপি কথরথে।     

ফিথে চল্া িারিীয় অবিিাসী এিং বিউবিল্যাথের োেরা েইু রাথট্র বর মথধয শবক্তশাল্ী ফর্ার্াসুে, র্া 
েইু ফেথশর  বিকট অংশীোবরথত্বর ফিথে ইবিিাচক অিোি ফরথখ চথল্থে।  

 
বিউ বেল্লী  
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