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মাৰ্কি ন যকু্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাৰ্যিক উপ সৰ্িব, ৱেৰ্ি ৱেৰমমনৰ ভাৰত 
ভ্ৰমণ (অমটাবৰ 05-07, 2021) 
অক্টোবৰ 07, 2021 
 
মোৰ্কি ন যুক্তৰোষ্ট্ৰৰ ৰোৰ্যিক উপ সৰ্িব, ৰ্মক্েে ৱেৰ্ি ৱেৰক্মক্ন 5 পৰো 7 অক্টোবৰ 2021 তোৰ্ৰক্ে ভোৰত 
ভ্ৰমণ কক্ৰ। 
 
এই ভ্ৰমক্ণ, ৰ্য প্ৰধোন মন্ত্ৰীৰ ৱেহতীয়ো মোৰ্কি ন যুক্তৰোষ্ট্ৰ ভ্ৰমণৰ ৰ্পেৰ, এক উত্তম সুক্যোগ প্ৰদোন কক্ৰ 
ৰোষ্ট্ৰপৰ্ত যক্িফ আৰ বোইক্েনৰ সসক্ত প্ৰধোন মন্ত্ৰী শ্ৰী নক্ৰন্দ্ৰ ৱমোদীৰ সবকক আৰু িতু্টয়য় ৱনতো সৰ্মিলননৰ 
ফনোফন ৰ্নৰীক্ষণ কৰোৰ। 
 
ৰ্দল্লীত, উপ সৰ্িব ৱেৰক্মক্ন ৰ্বক্দে ৰ্বষয়ক মন্ত্ৰী, ৰোষ্ট্ৰীয় ৰ্নৰোপত্তো পৰোমেিদোতোৰ সসক্ত সোক্ষোৎ কক্ৰ 
আৰু ৰ্বক্দে সৰ্িবক নগ কক্ৰ। মুম্বোইত, ৱতওঁ বিেসোৰ্য়ক ৰ্মথৰ্িয়ো কক্ৰ আৰু পৰ্িমীয়ো ৱনৌকো ৰ্নয়ন্ত্ৰণ 
ভ্ৰমণ কক্ৰ য’ত ৱতওঁ উপ ৱনৌক্সনোপৰ্ত, আৰ হৰ্ৰ কুমোৰক ন’গ কক্ৰ, মুেি ৰ্বষয়ো ৱসনোপ্ৰধোন। 
 
আক্নোিনোত, উপ সৰ্িব ৱেৰক্মন আৰু ৰ্বক্দে সৰ্িব, শ্ৰী হষি বধিন শ্ৰীীংনোই ভোৰত-মোৰ্কি ন যুক্তৰোষ্ট্ৰ 
ৰ্বেক্যোৰো ৱকৌেনগত অীংেীদোৰ্ৰত্বৰ অধীনত অবিোহত সহক্যোৰ্গতো ৰ্নৰীক্ষণ কক্ৰ আৰু ৰ্নয ৰ্নয ৱনতোই 
স্থোপন কৰো সমিলুেীয়ো সূিী আগবঢ়োই ৰ্নয়োৰ প্ৰৰ্ত ৰ্নযৰ প্ৰৰ্তশ্ৰুৰ্ত পুনৰ প্ৰকোে কক্ৰ। 
 
উপ সৰ্িব ৱেৰক্মক্ন ৱকোৰ্ভে মহোমোৰীৰ সময়ত ভোৰতৰ ৰ্বেক্যোৰো প্ৰিোৰ আৰু সোহোযিৰ প্ৰেীংসো কক্ৰ। 
দকু্য়ো পক্ষই িতু্টয়য় টীকোকৰণ অীংেীদোৰ্ৰত্বৰ ৱযোক্গৰ্দ ৱকোৰ্ভে-19 মহোমোৰী ৰ্নয়ন্ত্ৰণ কৰোৰ ওপৰত 
মক্নোক্যোগ ৰ্দক্য় ইক্িো-ৱপৰ্িৰ্ফক অঞ্চনত প্ৰৰ্তক্ষধক উপনব্ধ কৰ্ৰবলন; ৱযোগোন ে ীংেন ৰ্নমিোণ কৰ্ৰবলন, 
আৰু আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় যোত্ৰো সহয কৰ্ৰবলন। সমকোৰ্নন ৰ্বষয়সমূহ ৱযক্ন যনবোয়ু আৰু পৰ্ৰষ্কোৰ েৰ্ক্ত, আৰু 
উদীয়মোন প্ৰযুৰ্ক্তৰ ওপৰত সহক্যোৰ্গতোও নগক্ত আক্নোিনো কৰো হয়। 
 
আফগোৰ্নস্তোনৰ ৱেহতীয়ো পৰ্ৰৰ্স্থৰ্তক্ক ধৰ্ৰ দৰ্ক্ষণ এৰ্িয়োৰ পৰ্ৰৰ্স্থৰ্ত, প্ৰস্থ-সীমো সন্ত্ৰোসবোদৰ ৰ্বক্ৰোৰ্ধতোৰ 
প্ৰক্য়োযন, আৰু ৰোষ্ট্ৰ সীংঘ সুৰক্ষো পৰ্ৰষদ 2593ৰ ৰূপোয়ণৰ ৱযোক্গৰ্দ েোৰ্ন্ত আৰু ৰ্স্থৰতো ৰ্নৰ্িত কৰোই 
এই আক্নোিনোত অগ্ৰোৰ্ধকোৰ পোয়। দকু্য়ো পক্ষই অঞ্চনক্ োৰ সম্বন্ধীয় ৰ্বষয়সমূহৰ ওপৰত ৰ্নয়মীয়ো 
আক্নোিনো আৰু বোতি োনোপ অবিোহত ৰোৰ্েব। 
 



এক ৰ্বনোমূনীয়ো, মুকৰ্ন আৰু অন্তভুি ক্ত ইক্িো-ৱপৰ্িৰ্ফক অঞ্চনৰ গুৰুত্ব আৰু ৱেহতীয়ো ৱনতো সৰ্মিলননত 
ৱঘোষণো কৰোৰ দক্ৰ িতু্টয়য়ৰ ধনোত্মক আৰু গকনমূনক পদক্ক্ষপসমূহ ৰূপোয়ণৰ প্ৰৰ্ত প্ৰৰ্তশ্ৰুৰ্তৰ পুনৰ 
ৰ্নিয়ৰ ওপৰত ভোব ৰ্বৰ্নময় কৰো হয়। 
 
উপ সৰ্িব ৱেৰমোন আৰু ৰ্বক্দে সৰ্িক্ব মোৰ্কি ন যুক্তৰোষ্ট্ৰ-ভোৰত বিেসোয় পৰ্ৰষক্দ আক্য়োযন কৰো 
ভোৰত-ধোৰণো সৰ্মিলননৰ এক ৰ্বক্েষ অৰ্ধক্েেনত অীংেগ্ৰহণ কক্ৰ। 
 
ৱকবো োও ৰ্িপক্ষীয় আক্নোিনো পদ্ধৰ্ত সূিীত সহ আক্ে ৰ্নক তম ভৰ্েষিতত বোৰ্ণযি আৰু ৰ্বৰ্নক্য়োগ; 
ৰ্নৰোপত্তো, সুৰক্ষো আৰু সন্ত্ৰোসবোদ-ৰ্বক্ৰোৰ্ধতোত ৰ্িপক্ষীয় সহক্যোৰ্গতো গভীৰ কৰোৰ উপোয় ৰ্নৰীক্ষণ আৰু 
ৰ্িনোক্ত কৰ্ৰবলন আৰু মোনে সীংক্যোগ েৰ্ক্তেোনী কৰ্ৰবলন। 
 
েীষিৰ গণতন্ত্ৰ ৰ্হিোক্প, দকু্য়োেন ৱদক্ে নগক্ত ৰ্নযৰ উলমহতীয়ো আদেিৰ ওপৰত ৰ্নমিোণ কৰ্ৰব ৰ্বিোক্ৰ 
আৰু পোৰস্পৰ্ৰক ৰুিীৰ আঞ্চৰ্নক আৰু ৰ্বেক্যোৰো ৰ্বষয়সমূহৰ ওপৰত সীংক্যোগৰ গৰ্ত উন্নত কৰ্ৰবলন। 
 
নতুন ৰ্িল্লী 
অমটাবৰ 07, 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. 
 


