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বিদেশ সবিিৰ ৰু ছ ভ্ৰমণ (দেব্ৰুৱাৰী 17-18, 2021)
ফেব্ৰুৱাৰী 18, 2021
1. বিদেশ সবিি শ্ৰী হৰ্ষ িৰ্ষন শ্ৰীীংলা এক িৰকাৰী ভ্ৰমণত আদে মদকালল 17-18 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাবৰখৰ পৰা ভাৰত-ৰু ে বিদেশ কাৰ্ষালয় আদলািনাৰ
িাদি।
2. বিদেশ সবিদি ফৰ্াৱা কাবল ৰু ে বিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় বমিঃ িাদগষ ফলভৰভক সাক্ষাৎ কদৰ। ফতওঁ ভাৰতৰ বিদেশ বিৰ্য়ক মন্ত্ৰী ডিঃ এে জয়শীংকৰৰ
োলৰ পৰা এক বনমন্ত্ৰণ পত্ৰ প্ৰোন কদৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ফলভৰভক এক পাৰস্পবৰক সু বিৰ্াজনক তাবৰদখ ভাৰত ভ্ৰমণ কবৰিলল। বিদেশ মন্ত্ৰী ফলভৰদভ
এই বনমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কদৰ আৰু অবত ফসানকাদল ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কদৰ।
3. ৰু ে উপ বিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় বমিঃ ইগৰ মৰ্গষলভৰ সসদত ফৰ্াৱা কাবল কৰা আদলািনাত, দুদয়া পক্ষই বিপক্ষীয় সম্পকষ ৰ ৰ্গৰু ত্বপূণষ বেশ বনৰীক্ষণ কদৰ
আৰু আঞ্চবলক আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় বিৰ্য়ৰ ওপৰত ভাৱ বিবনময় কদৰ। দুদয়া পক্ষই এই িেৰ উচ্চ-স্তৰৰ আদলািনাৰ িাদি এক পবৰকল্পনা কদৰ, ৰ্াৰ
বভতৰত থাদক িাবৰ্ষক বিপক্ষীয় সিঠক।
4. বিদেশ সবিদি এক গভীৰ ভাৱ বিবনময় কদৰ ৰু ে উপ বিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় বমিঃ িাদগষ বৰয়ািকভৰ সসদত আবজ িহুমু খী বিৰ্য়ৰ ওপৰত বিদশৰ্লক
বনৰস্ত্ৰীকৰণ আৰু অ-প্ৰসাৰণৰ বিৰ্য়ৰ ওপৰত মদনাদৰ্াগ বে।
5. ফৰ্াৱা কাবল ৰু ে কূটলনবতক প্ৰবতষ্ঠানত ফতওঁৰ সীংদৰ্াগত, বিদেশ সবিদি বিশ্বিযাপী প্ৰসঙ্গত ভাৰত-ৰু ে অীংশীোৰীত্বৰ ৰ্গৰু ত্ব উদেখ কদৰ। বিদেশ
সবিি এক সমৃ দ্ধ ভাৱ বিবনময় কদৰ আবজ ৰু ে িু বদ্ধ মহলৰ বিদশৰ্জ্ঞসকলৰ সসদত বিপক্ষীয় আৰু বিশ্বিযাপী বিৰ্য়সমূ হৰ ওপৰত।
6. বিদেশ সবিিৰ এই ভ্ৰমণৰ আগদত মদকাত 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাবৰদখ দুদয়া পক্ষৰ মাজত উপ পবৰিালক স্তৰত ৰাষ্ট্ৰ সীংঘ সু ৰক্ষা পবৰৰ্ে (ইউ
এন এে বি) বিৰ্য় আৰু নীবত পবৰকল্পনাৰ ওপৰত বিদেশ কাৰ্ষালয় আদলািনা অনু বষ্ঠত হয়।
7. এই ভ্ৰমদণ ভাৰত আৰু ৰু েৰ মাজৰ ঘবনষ্ঠ, ফকৌশলগত, বিদশৰ্ আৰু সু বিৰ্াজনক অীংশীোৰীত্ব আগলল অবৰ্ক শবিশালী কবৰি এই িেৰ বিপক্ষীয়
সম্পকষ ৰ িাদি এক তীব্ৰ কাৰ্ষ পবৰকল্পনা বিনাি কবৰ, ৰ্াৰ বভতৰত আদে 'আত্মবনভষ ৰ' অনু ষ্ঠানৰ অৰ্ীনত ভাৰতত ৰুদে বিবনদয়াগ কৰাৰ ইচ্ছা; আৰু
লগদত ভাৰতৰ িতষ মান কাৰ্ষকাল ইউ এন এি বি-ৰ অস্থায়ী সেসয আৰু বব্ৰক্স সভাপবতত্বৰ প্ৰসঙ্গত িহুপক্ষীয় বেশত ঘবনষ্ঠ সহদৰ্াবগতাৰ।
মদকা
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