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2021 সালের 18 ফেব্রুযারর রিলেশমন্ত্রী ডঃ এস. জযশঙ্কর তার প্ররতপক্ষীয পররাষ্ট্রমন্ত্রী মযাররস ফপইন,
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফতারশরমতসত ফমালতরং এিি সর্ি ন্যাি রন রলিলেলনর সালে ভারত-ন্লেরেযা-জাপানইউএসএ ্তত লেে শীয মরন্ত্রপররষলের তৃ তীয বিঠলে ন্িশগ্রহণ েলররিলেন।
মন্ত্রীরা রাজননরতে ংণতন্ত্র, মালেে ট ইলোনরম এিি িহুস্তরীয সমালজ তালের ফ ৌে সহল ারংতার
বিরশষ্ট্যগুরে তত লে ধলরন। তারা স্বীোর েলর ফনন ফ িতে মান রিলের পররিতে নগুরে তালের ফেশলে
এেলে ঘরনষ্ঠভালি োজ েরলত উদ্বতদ্ধ েরার এেটি শরিশােী োরন। আন্তজোরতে পররসলর এই গুরুত্বপূণে
পররিতে ন ইরতিা্ে এিি উপোরী।
আঞ্চরেে ন্খণ্ডতা ও সািেলভৌমত্ব, আইলনর ভূ রমো, স্বচ্ছতা, আন্তজোরতে সমতদ্রপলের স্বাধীনতা এিি
সেে রিিালের শারন্তপূণে সমাধালনর প্ররত শ্রদ্ধা ফরলখ মন্ত্রীী্মণ্ডেী এেটি নীরত-রভরিে আন্তজোরতে শৃঙ্খো
িজায রাখার প্ররতশ্রুরতর ওপর ফজার রেলযরিলেন।
আঞ্চরেে ইসতযলত রিরভন্ন েেপ্রসূ মতরিরনমলযর মলধয তারা এেটি ন্িাধ, ন্িাররত এিি রিস্তীণে
এোোভত ি ইলদা-প্রশান্ত মহাসাংরীয ন্ঞ্চলের জনয তালের সাধারণ েৃরষ্ট্ভরির পতনরািৃরি েলরন ালত
ASEAN ফেরিে সিহরতর সতস্পষ্ট্ সমেেন রিে। এটি েক্ষণীয ফ ইলদা-পযারসরেে মতটি ইউলরাপ সহ
আন্তজোরতে সমেেন ফপলযরিে।
টিো েমেসূর্সহ ফোরভড-19 মহামারী ফমাোরিোর ্েমান প্রল্ষ্ট্া রনলয মন্ত্রীপররষে আলো্না েলরন।
এই ্যালেঞ্জ ফমাোলিোয সাশ্রযী মূলেযর ভযােরসন, ওষতধ এিি র্রেৎসা সরঞ্জামগুরে সহজেভয েরার
ফক্ষলে তারা সহল ারংতা েরার প্ররতশ্রুরত প্রোশ েলরলিন। 74টি ফেলশ ভযােরসন সরিরালহর ফক্ষলে
ভারলতর প্রল্ষ্ট্া স্বীেৃ ত এিি প্রশিরসত হলযলি।
জেিাযত পররিতে ন রিষলয তারা তালের প্ররতরিযা জানান এিি উপকূেিতী সতরক্ষা, এই্এরডআর,
রিরতশীে সাপ্লাই ফ্ইন ও সন্ত্রাসিাে রিলরাধী ফক্ষলে সহল ারংতা আরও িাডালনার রিষলয মতরিরনময
েলরন।
মাযানমালরর সাম্প্ররতে ঘটনাসম্পরেে ত আলো্নায আইলনর ভূ রমো িহাে রাখা এিি ংণতারন্ত্রে

উিরলণর রিষযটি ভারলতর পক্ষ ফেলে পতনিেযি েরা হলযরিে। রনযরমত এই ্তত লেে শীয মতরিরনময
মূেযিান িলে উলেখ েলর মন্ত্রীরা এই ো েের আলো্না ্ারেলয ফ লত সম্মত হন।
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