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োরত এবং এভটাননয়ার মভযে একাদশতম দফার নবভদশ দপ্তর পরামশশ (এফওনি)26 শশ 
নভেম্বর 2021 তানরভে টানিন-এ অনুনিত হভয়ভে। োরতীয় প্রনতনননয দভের শনতৃত্ব নদভয়ভেন 
নবভদশ মন্ত্রভকর িনিব (পনিম) শ্রীমতী রীনাত িানু্ধ এবং এভটাননয়া প্রনতনননয দভের শনতৃত্ব 
নদভয়ভেন নবভদশ নবষয়ক মন্ত্রভকর রাজনননতক নবষয়ক আন্ডার শিভেটানর নমটার শরইন 
টোম্মািার।  
 
2. এমন এক িমভয় এফওনি অননুিত হভত িভেভে যেন োরত এবং এটননয়া তাভদর মভযে 
কূটনননতক িম্পভকশ র 30 বের উদযাপন করভে এবং এই দটুি শদশও রাষ্ট্রপুভের ননরাপত্তা 
পনরষভদর অস্থায়ী িদিে। তানেভন একটি আবানিক নমশন শোোর জনে োরভতর নিদ্ধান্তভক 
এভটাননয়ার তরফ শেভক স্বাগত জানাভনা হভয়ভে এবং এর দ্রুত উদভবাযভনর জনে তারা উন্মেু 
হভয় রভয়ভে। তারা োরভতর স্বাযীনতার 75 বের উপেভে োরতভক অনেনন্দন জ্ঞাপন কভরভে।  
শকানেনশল্ড ও শকােোনিন এবং োরতীয় েোকনিভনশভনর শংিাপত্রভক স্বীকৃনত প্রদানকারী প্রেম 
শদশ নহভিভব এভটাননয়াভক োরত তার প্রশংিা জ্ঞাপন কভরভে।    
 
3. নিপানেক িম্পভকশ র আগাভগাড়া পযশাভোিনা করার জনে এফওনি একটি িুভযাগ প্রদান কভরভে। 
নবনেন্ন শেভত্র আমাভদর অংশীদানরভত্বর ইনতবািক গনতপভের জনে দইু পে তাভদর িভন্তাষ প্রকাশ 
কভরভেন। িাইবার িুরো এবং নিনজটাোইভজশন, শিটা িুরো এবং ই-গেভনশন্স –এর শেভত্র িাে ু
োকা এবং আগামীনদভনর িহভযানগতা ননভয় তারা আভোিনা কভরভেন। তারা স্বাস্থে প্রযুনি, 
গভবষণা এবং উদ্ভাবন, নশো এবং টাটশ িআপ-এর মত নতুন এবং উদূ্ভত শেভত্র িহভযানগতা 
অভেষভণর জনে িম্মত হভয়ভেন। উেয় পে, বানণজে ও নবননভয়াগ এবং িংসৃ্কনত, িেনিত্র ও 
পযশটন বৃনদ্ধর প্রভয়াজনীয়তার উপভর িহমত বেি কভরভেন।  
 
4. উেয় তরফ আফগাননস্তান, োরত-প্রশান্ত মহািাগরীয় অঞ্চে এবং োরত-ইইউ অংশীদানরত্ব 
িহ পারস্পনরক স্বাভেশর আঞ্চনেক এবং আন্তজশ ানতক নবষভয়র উপভর তাভদর মত নবননময় কভরভেন। 
তারা রাষ্ট্রপুভে এবং অনোনে বহুপানেক শফারাভম িহভযানগতা বৃনদ্ধ করার জনেও িম্মত হভয়ভেন।  
 
  



5. িনিব (পনিম) এভটাননয়ার নবভদশ মন্ত্রী শ্রীমতী এো-মানরয়া নেভমটি-এর িাভে শদো 
কভরভেন এবং নিপানেক িম্পকশ ভক আরও মজবতু করার িুভযাভগর নবষয় ননভয় আভোিনা 
কভরভেন। িনিব (পনিম) িংিভদ নবভদশ নবষয়ক কনমটির শিয়ারমোন নমটার মাভকশ া নমভকেিন 
ও িংিদ িদিে নমটার শরইভো টোম-এর িাভেও শদো  শরভেন এবং িংিদীয় িহভযানগতা ননভয় 
আভোিনা কভরভেন ও পারস্পনরক স্বাভেশর নবষয় ননভয় মত নবননময় কভরভেন।   
 
টানিন 

নভেম্বর 25, 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


