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বিদেশ প্রবিমন্ত্রী শ্রী বি মরুলীধরদের সুোে প্রজািন্ত্র ও েবিণ 
সুোে প্রজািন্ত্র সফর (অদটাির 18- 22,2021) 
অদটাির16,2021 

বিদেশ এিং সংসে বিষয়ক প্রবিমন্ত্রী শ্রী বি মরুলীধরে এক সরকাবর সফদর 18 থেদক 19 থশ অদটাির 
2021 িাবরদে সেুাে প্রজািন্ত্র ও 20 থেদক 22 থশ অদটাির 2021 িাবরদে েবিণ সুোে প্রজািন্ত্র ভ্রমণ 
করদিে।এই েটুি থেদশ এটিই িার প্রেম সফর হদি।   
2.  সুোদে িার সফরকাদল প্রবিমন্ত্রী পারষ্পবরক স্বাদেের বিপাবিক,আঞ্চবলক এিং আন্তজে াবিক বিষয়গুবলর 
উপদর বিদেশমন্ত্রী ডঃ মাবরয়ম আল-সাবেক আল মাহবে এিং অেযােয বিবশষ্ট িযবিিদগের সাদে আদলাচো 
করদিে। বিবে সুোদের সািেদিৌম পবরষদের রাষ্ট্রপবি বহজ এদেদলবি প্রেম থলফদেেযান্ট থজোদরল আিদেল 
ফািাহা আিদেলরহমাে আল িরুহাে এিং প্রধাে মন্ত্রী বহজ এদেদলবি আিোল্লা হামেদকর সাদে সািাৎ 
করদিে। প্রবিমন্ত্রী িার সফরকাদল সুোদের িারিীয় সম্প্রোদয়র মােষুদের সাদেও আলাপ আদলাচো করদিে।   
3.  েবিণ সেুাদে, প্রবিমন্ত্রী রাষ্ট্রপবি বহজ এদেদলবি থজোদরল সালিা কীর মায়ারবেদির সাদে সািাৎ 
করদিে। বিবে বিদেশ এিাং আন্তজে াবিক সহদযাবগিা মন্ত্রী শ্রীযুি মায়ীক আয়ী থেং, ট্রােবজশোল েযাশোল 
থলবজসদলটিি অযাদসম্ববলর স্পীকার হার হাইদেস শ্রীমিী থজম্মা েেুকুুম্বা এিং অেযােয বিবশষ্ট িদগের সাদে 
সািাৎ করদিে। বিবে জিুাদি িারিীয় সম্প্রোদয়র উদেদশয িাষণ থেদিে এিং থসোেকার উদেযাগপবিদের 
সাদে আলাপ আদলাচো করদিে। প্রবিমন্ত্রী, জিুাদি িারিীয় সসেয িাবহেীর ডািারদের িারা পবরচাবলি 
ইউোইদেড থেশেস বমশে ইে সাউে সুোদের (ইউএেএমআইএসএস) একটি হাসপািালও পবরেশেে করদিে।    
4.  িারি, সুোে এিং েবিণ সুোদের সাদে উষ্ণ, িনু্ধত্বপূণে এিং আন্তবরক সম্পকে  উপদিাগ কদর। থিশ 
বকছু সংেযক িারিীয় থকাম্পােী উিয় থেদশর বিবিন্ন থিদে কাযেরি রদয়দছ। থিশ বকছু িছর ধদর িারি, 
সুোে এিং েবিণ সুোদের যুিযুিাদের িমিা অজে ে প্রোদের থিদে সামদের সাবরদি রদয়দছ।  এই েইু থেশ 
থেদক িড় সংেযার ছােছােী িারদির বিবিন্ন বশিা প্রবিষ্ঠাদে বশিারি রদয়দছ।        সাদে , সুোে এিং 
েবিণ সুোদের সাংসৃ্কবিক ও জেগদণর সাদে জেগদণর সমেী িন্ধদের বশকড় মাটির অদেক গিীদর থপ্রাবেি। 
আশা করা যায় এই সফর, এই েইু থেদশর সাদে আমাদের সম্পকে দি েিুে গবি সঞ্চার করদি।  
 
বেউ বেবল্ল 
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