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পররাষ্ট্র বিষয়ক/আন্তর্জাবিক সম্পর্কজ র বিক্স মন্ত্রীর্ের বিঠক
মম 19, 2022
19 মম, 2022 িাবরর্ে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ এস র্য়শংকর বিবডও কনফার্রবসংর্য়র মাধ্যর্ম
পররাষ্ট্র বিষয়ক/আন্তর্জাবিক সম্পর্কজ র বিক্স মন্ত্রীর্ের বিঠর্ক অংশগ্রহণ কর্রর্েন। বৈ্ঠর্কর
মপৌর্রাবহিয কর্রর্েন বির্ক্সর পালা ক্রর্ম সিাপবির্ের অধ্ীর্ন গণপ্রর্ািাবন্ত্রক বির্নর বির্েশ মন্ত্রী
বমস্টার ওয়াং ঈ। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্ািন্ত্র িাবর্র্লর বির্েশ মন্ত্রী রাষ্ট্রেূি কার্লজাস আলিার্িজ া ফ্রার্কা
ফ্রযাকা, রাবশয়া যুক্তরার্ষ্ট্রর বির্েশ মন্ত্রী রাষ্ট্রেূি মসর্গজই লািরি এিং েবিণ আবফ্রকা প্রর্াির্ন্ত্রর
আন্তর্জাবিক সম্পকজ ও সহর্যাবগিা মন্ত্রী শ্রীমিী নার্লবে মযানবডসা পযার্ডার যথাক্রর্ম িার্ের বনর্
বনর্ মের্শর প্রবিবনবধ্ ের্লর মনিৃ ে বের্য়র্েন।
মন্ত্রীরা আন্তঃবিক্স সহর্যাবগিার্ক আরও এবগর্য় বনর্য় যািার র্নয বিনটি মূল স্তম্ভ, রার্ননবিক ও
বনরাপত্তা, অথজননবিক ও আবথজক এিং র্নগর্নর সার্থ র্নগর্ণর ও সাংস্কৃ বিক আোনপ্রোর্নর
উপর্র িার্ের মি বিবনময় কর্রর্েন। এই প্রসর্ে, িারা বিক্স সম্পকজ র্ক পবরিালনার র্নয 2021
-এ
গৃহীি
সংর্শাবধ্ি
টামজস
অি
মরফার্রস-এর
কথা
স্মরণ
কর্রর্েন।
িারা পুনিজযক্ত কর্রর্েন ময, মকাবিড-19 অবিমাবরর প্রিাির্ক এিং এর্ক সীমািদ্ধ রাোর র্নয
বিক্স মেশগুবল একসার্থ কার্ করার্ক িাবলর্য় যার্ি, এিং অবিমাবরর বিরুর্দ্ধ লড়াইর্য় বিশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থ্ার মনিৃ ের্ক সমথজন; বিপ্স োর্ড়র প্রস্তাি সহ ডব্লুটিও-মি িালু থাকা আর্লািনার গুরুেঃ
এিং 2030 -এর মটেঁকসই উন্নয়ন এর্র্ডার িাস্তিয়র্নর আহিানর্ক সমথজন করর্ি।
মন্ত্রীরা ইউর্ক্রর্নর পবরবস্থ্বি বনর্য় আর্লািনা কর্রর্েন এিং রাবশয়া ও ইউর্ক্রর্নর মর্ধ্য
িািজ ালাপর্ক সমথজন কর্রর্েন। এই সংঘার্ির কারর্ণ শবক্ত ও োর্েযর উপর্র পড়া প্রিাি বনর্য়
িারা
উর্েগ
প্রকাশ
কর্রর্েন।
আন্তর্জাবিক শাসন িযিস্থ্ায় যার্ি উন্নয়নশীল মেশগুবল একটি গুরুেপূণজ িূ বমকা পালন করর্ি
পার্র িার র্নয রাষ্ট্র সঙ্ঘ সহ আন্তর্জাবিক সংগঠন গুবলর্ি ও িহুপাবিক মফারার্ম আরও মিশী
মাত্রায় প্রবিবনবধ্র্ের র্নয সংস্কার্রর প্রবক্রয়ার্ক এবগর্য় বনর্য় যািার র্নয আহিানর্ক িারা সমথজন
কর্রর্েন।
মন্ত্রীরা পুনিজযক্ত কর্রর্েন ময, ইউএনএফবসবস এিং এর পযাবরস িু বক্তর উর্েশয,
সংস্থ্ানর্ক অিশযই সম্মান র্ানার্না উবিি। র্লিায়ু পবরিিজ র্নর বিরুর্দ্ধ উন্নয়নশীল
লড়াইর্য় সাহাযয করার র্নয প্রযুবক্ত ও ক্লাইর্মট বফনাবসং প্রোন করার মির্ত্র উন্নি
প্রবিশ্রুবি
পূরণ
করার
গুরুর্ের
উপর্র
িারা
মর্ারার্রাপ

আেশজ ও
মেশগুবলর
মেশগুবলর
কর্রর্েন।

মন্ত্রীরা মযর্কান সমর্য়, মযর্কার্না র্ায়গায় এিং ময কার্রার োরা সংঘটিি সন্ত্রার্সর প্রবি িীি
বধ্ক্কার িযক্ত কর্রর্েন এিং সন্ত্রাসিােীর্ের আন্তঃসীমান্ত পারাপার সহ মযর্কার্না ধ্রর্নর সন্ত্রাস ও
িার
িবহঃপ্রকার্শর
বিরুর্দ্ধ
লড়াইর্য়
িার্ের
অেীকারর্ক
িযক্তও
কর্রর্েন।
মন্ত্রীরা বিবশ্বক শাসন িযিস্থ্ার উপর্র বিক্স এিং উন্নয়নশীল মেশগুবলর মর্ধ্য আর্লািনায়
অংশগ্রহণ কর্রর্েন এিং বিক্স প্রবক্রয়ার সার্থ িৃহত্তর িার্ি বনযুক্ত থাকা বনর্য় আর্লািনা
কর্রর্েন।
মন্ত্রীরা বি2বি এিং বপ2বপ উিয় বিঠক ও িার অগ্রগবির্ক স্বাগি র্াবনর্য়র্েন এিং এই সকল
মির্ত্র
িৃহত্তর
সহর্যাবগিার
বের্ক
উন্মুে
হর্য়
িাবকর্য়
আর্েন।
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