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 বিদেশমন্ত্রী এিং মদরোদকোর বিদেশমন্ত্রীর মদযে ভোর্চু য়োল বিঠক 
অদটোির 22,2020 

 

1. বিদেশমন্ত্রী ড. এস.জয়শংকর, মদরোদকোর আবিকীয় সহদ োবিতো এিং মদরোদকো রোদজের 
মদরোকীয় অবভিোসীদের বিদেশমন্ত্রী মহোমোন্ে শ্রী ন্োসীর বিৌবরতোর সোদে অদটোির 22,2020- 

তোবরদে ভোর্চু য়োল বিঠক কদরদেন্।  
2. েচই পক্ষই সহমত হদয়দেন্ ব , তৃতীয় ভোরত-আবিকো শীরু্ সদেলদন্র জন্ে অদটোির 

2015 বত মদরোদকোর রোজো মহোমোন্ে র্ষ্ঠ মহেে-এর বিেেোত ভোরত সফদরর পদর 
বিপোবক্ষক সম্পকু উদেেদ োিে িভীরতো এিং জীবিন্ীশবি অজুন্ কদরদে। 23টি মন্ত্রীস্তরীয় 
সফদরর বিবন্ময় এিং এক বিস্তীরু্ বক্ষত্র ব মন্, তেে প্র চবি,বশক্ষো,সংসৃ্কবত,কৃবর্,পোরষ্পবরক 
আইবন্ সহদ োবিতো, অপরোযী হস্তোন্তর ইতেোবেদত  40 টি বমোউ(MoU) ও র্চ বি সম্পোেন্ 
বেদক বিপোবক্ষক িন্ধন্দক এক উচ্চতর সমতদল বন্দয়  োিোর েচই পদক্ষর আন্তবরক ইচ্ছোর 
এক েবলল হদয় আদে। মদরোদকোদক অেুনন্বতক অগ্রিবত এিং সমৃবির পদে র্োবলত করোর 
জন্ে মহোমোন্ে রোজোর আেশুিত বন্তৃদের প্রবত ভোরদতর প্রশংসোদক বিদেশমন্ত্রী িেি 
কদরদেন্।  

3. বন্বেুষ্ট কদর সোর, িস্ত্র িয়ন্, ওর্চয প্রস্তুত,  োন্িোহন্ এিং আইবসটি বক্ষদত্র ঘবন্ষ্ঠ 
সহদ োবিতোর বক্ষদত্র মন্ত্রীরো িোবন্জে এিং বিবন্দয়োদির সেেুক মলূেোয়ন্ কদরদেন্। তোরো 
আরও সহমত িেি কদরদেন্ ব  িত েচই িেদর সম্পোবেত বমোউ/র্চ বিগুবল সোইিোর 
বন্রোপত্তো, সন্ত্রোদসর বমোকোবিলোর বক্ষদত্র এিং একটি েঢ়ৃ এিং িেোপক সম্পদকুর বভত িঠদন্র  
মজিচত পবরকোঠোদমো ও পবরসর প্রেোন্ কদরদে । মন্ত্রীরো সহমত হদয়দেন্ ব , উভয় পদক্ষর 
উবর্ত প্রবতরক্ষো এিং সংসৃ্কবত বিবন্ময় বিয়োকদমুর বমোউদক রূ্ড়োন্ত করোর কোজদক েরোবিত 
করো  োদত  ত শীঘ্র সম্ভি বসগুবলদক স্বোক্ষর করো  োয়।  

4. তোরো বকোবভড-19 অবতমোবরর প্রবতিন্ধকতোর বমোকোবিলোয় বন্জ বন্জ জোতীয় েবৃষ্টভবির 
আদলোর্ন্ো কদরদেন্। অবতমোবরর প্রোেচভুোদি আন্তজুোবতক উড়োন্ িোবতল হিোর কোরদর্ 
মদরোদকোদত আটদক পড়ো ভোরতীয় ন্োিবরকদের বেদশ বফরত পোঠোিোর জন্ে মদরোদকো 
সরকোদরর সহদ োবিতোর জন্ে বিদেশ মন্ত্রী শ্রী বিৌবরতো যন্েিোে জ্ঞোপন্ কদরদেন্। 

5. েচই মন্ত্রী রোষ্ট্রপচদের সংস্কোর, সন্ত্রোসিোদের বিরুদি আন্তজুোবতক লড়োই, জলিোয়চ পবরিতুন্, 
পচন্নু্িীকরন্ শবি এিং আবিকো বফোরোম শীরু্(আইএএফএস) কমুপন্থোর অযীদন্ সহদ োবিতো 
সহ আঞ্চবলক এিং বিশ্বজন্ীন্ বির্য়গুবল বন্দয় বন্দজদের মদযে িভীর মত বিবন্ময় 
কদরদেন্। 

 
6. সোম্প্রবতক কোদল বিৌবজন্কোদত আন্তর বলবিয়ো সংলোপ সহ শ্রী বিৌবরতোর বলবিয়োর 

ঘটন্োিলীর সংবক্ষপ্ত বিিরদর্র প্রতচ েত্তদর, বিদেশ মন্ত্রী , সংকদটর শুরু বেদক বলবিয়োর সকল 



েলগুবলর সোদে মদরোদকোর েঢ়ৃসংকল্প এিং িঠন্মলূকভোদি বন্দয়োবজত েোকো ও বেদশর 
সোিুদভৌমে, একতো এিং ভচ েদের অেেতো রক্ষোয় বলবিয়োর জন্িদর্র বিয আকোঙ্খোদক 
ির্েতোর মদযে বরদে একটি বলবিয়ো-বন্তৃেোযীন্ এিং বলবিয়ো-অবযকৃত রোজনন্বতক প্রবিয়োর 
মোযেদম একটি শোবন্তপরুূ্ সমোযোদন্র লদক্ষে রোষ্ট্রপচদের প্রদর্ষ্টোদত অিেোন্ রোেোর জন্ে প্রশংসো 
কদরদেন্।    

7.  শ্রী বিৌবরতো, রোষ্ট্রপচদের বন্রোপত্তো পবরর্দে 2021-2022  বময়োেকোদল অস্থোয়ী সেসে বহদসদি 
ভোরদতর বন্িুোবর্ত হওয়োর জন্ে ভোরতদক যন্েিোে প্রেোন্ কদরদেন্ এিং িবযুত রোষ্ট্রপচদের 
বন্রোপত্তো পবরর্দে ভোরদতর স্থোয়ী সেসে পদে মদরোদকো সরকোদরর সমেুন্ও জোবন্দয়দেন্। 
উভয় পক্ষ, রোষ্ট্রপচে সহ বিবভন্ন আন্তজুোবতক সংস্থোয় েচই বেদশর মদযে র্োলচ েোকো বন্বিড় 
সহদ োবিতোদত সদন্তোর্ প্রকোশ কদরদেন্।  

8.  বিদেশ মন্ত্রী, সোহোরো সমসেোদত একটি িোস্তি সেত,মজিচত,পোরষ্পবরক িদদোিস্ত সহ এিং 
রোজনন্বতক সমোযোন্ অজুদন্র লদক্ষে রোষ্ট্রপচদের বসদিটোবর বজন্োদরদলর প্রদর্ষ্টোদত ভোরদতর 
সমেুন্ জোবন্দয়দেন্ এিং এই অবভমচদে মদরোদকো রোদজের প্রদর্ষ্টোদক উদেে কদরদেন্। 

9. পবরবস্থবত অন্চকুল হদল ভোরদত আসোর জন্ে শ্রী বিৌবরতোদক বিদেশমন্ত্রী আমন্ত্রর্ জোবন্দয়দেন্, 
মরদকোর বিদেশমন্ত্রী এই আমন্ত্রর্দক আন্দদর সদি গ্রহর্ কদরদেন্। 

 

নিউ নিনি 
অক্টোবর 22,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


