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সাউথ সাউথ ক া-অপারেশন বিষরে এ টি মন্ত্রী পর্ যারেে নতুন ক াোম প্রবিষ্ঠাে ক াোর া আহ্বান  ানান 

পেোষ্ট্রমন্ত্রী ড. কমারমন 

 

 

 

বনউইে য, ২৪ ক ব্রুোবে ২০২৩: 

 

 

আ  বনউইে যস্থ  াবিসংরে িাং ারেরশে স্থােী বমশরন ‘সাউথ সাউথ ক া-অপারেশনর  আরো দৃঢ়িে  োে 

প্রিযরে এ টি নতুন মন্ত্রী পর্ যারেে ক াোম প্রবিষ্ঠাে প্রস্তাি’ বিষরে আরোব ি এ টি উচ্চ পর্ যারেে বিঠর ে আর াচনাে 

কর্াগরেন পেোষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. ক . আব্দু  কমারমন এম.বপ। এ বিঠর  আর যবিনা, চীন, ব উিা, বমশে, ইরদারনবশো, ক বনো, 

মা রেবশো, মা দ্বীপ, মা াউই, মেরকা, কনপা , ব ব পাইন, রুোন্ডা, বসঙ্গাপুে, েবিণ আবি া, সর ামন েীপপুঞ্জ, 

থাইল্যান্ড, উ রিব স্তান, বিরেিনাম এিং সংযুক্ত আেি আবমোি-এে স্থােী প্রবিবনবি ও োষ্ট্রদূি পর্ যারেে প্রবিবনবিো 

অংশগ্রহণ  রেন। 

প্রিান অবিবথে িক্তরে পেোষ্ট্রমন্ত্রী ড. কমারমন এই ক াোম প্রবিষ্ঠাে বিষরে িাে প্রস্তাি পুনেযক্ত  রে ির ন কর্, 

এই মুহুরিয সাউথ সাউথ ক া-অপারেশরন মন্ত্রী পর্ যারেে ক ান প্ল্যাট ম য কনই। িাই বিবন ২০১৯ সার ে মারচ য আর যবিনাে 

অনুবষ্ঠি BAPA+40 সরে রন কলািা  সাউরথে পেোষ্ট্র/অথ য/উন্নেন সহরর্াবগিা বিষে  মন্ত্রীরেে সমন্বরে এ টি উচ্চ 

পর্ যারেে ক াোম প্রবিষ্ঠাে দৃঢ় প্রিযে েক্ত  রেবির ন। বিবন ির ন, এ ক াোরমে মাধ্যরম বনেবমিিারি কলািা  সাউরথে 

সেস্য োষ্ট্রসমূহ িারেে স্বাথ য-সংবিষ্ট বিবিন্ন বিষরে মিবিবনমে  োে সুরর্াগ পারি। বিবন আরো ির ন, "আবম  াবিসংে 

সািােণ পবেষরেে সিাপবি,  াবিসংরেে মহাসবচি এিং কলািা  সাউরথে কিশ  রে  ন মন্ত্রীে  াি কথর  এ প্রস্তারি 

খুিই আশােঞ্জ  সমথ যন কপরেবি"। এিাড়া এ ক াোম প্রবিষ্ঠাে প্রস্তাি ত্বোবিি  োে  ন্য এ িিরেে কর্ ক ারনা 

সুবিিা ন  সমরে িাং ারেরশ এই ক াোরমে প্রথম মন্ত্রী পর্ যারেে বিঠ  আরো ন  োে সবেচ্ছাও েক্ত  রেন 

পেোষ্ট্রমন্ত্রী।  

বিঠর  অংশগ্রহণ ােী কেশগুব  কট সই উন্নেরনে  ন্য ২০৩০ সার ে এর ন্ডা এিং অন্যান্য আি যাবি িারি 

সেি উন্নেন প্রবিশ্রুবি অ যরন সাউথ সাউথ ক া-অপারেশরনে গুরুত্বপূণ য ভূবম াে  থা উরেখ  রেন। িাো এইগুরুত্বপূণ য 

প্রস্তাি আনেরনে  ন্য িাং ারেরশে কনতৃরত্বে প্রবি গিীে কৃিজ্ঞিা প্র াশ  রেন। ব উিা, ক বনো, বমশে, রুোন্ডা এিং 

মেরকা-এে প্রবিবনবিো এই ক াোম প্রবিষ্ঠাে প্রস্তারিে প্রবি অকুন্ঠ সমথ যরনে  থা উরেখ  রে িাং ারেরশে সারথ 

েবনষ্ঠিারি  া   োে প্রবিশ্রুবি েক্ত  রেন। এিাড়াও এ বিষরে বসঙ্গাপুে, েবিণ আবি া ও কনপার ে প্রবিবনবিো 

গঠনমূ   িক্তে োরখন। িক্তাো প্রস্তািটির  িাবণ য, অথ য, বিবনরোগ, জ্ঞান িাগািাবগ সহ সাউথ সাউথ ক া-অপারেশন এে 

অেিহৃি সুরর্াগ  ার   াগারনাে এ টি গুরুত্বপূণ য িাপ বহসারি বিরিচনা  েরি। 

 াবিসংরে বনযুক্ত িাং ারেরশে স্থােী প্রবিবনবি ও োষ্ট্রদূি  নাি কমাহােে আব্দু  মুবহি বিঠ টি পবেচা না 

 রেন এিং এরি বিবন স্বাগি িক্তে োরখন। সাউথ-সাউথ ক া-অপারেশরনে  াবিসংে অব রসে এ  ন প্রবিবনবিও 

বিঠর  উপবস্থি বির ন। 
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