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বার্লিন, ক াপেনপেপেন ও েযার্িস সফপিি প্রাক্কাপল প্রধানমন্ত্রীি র্ববৃর্ি 

 
জার্মান চ্যান্সেলর হের ওলাফ শলৎস – এর আর্ন্ত্রন্সে আমর্ হ াসরা হর্ জার্মান্সনর বামলমন সফর করন্সবা। 
এরপর, হেনর্ান্সকম র প্রধানর্ন্ত্রী মর্স হর্ন্সে হেন্সেমরকন্সসন – এর আর্ন্ত্রন্সে ৩রা ও ৪ঠা হর্ হেনর্ান্সকম র 
হকান্সপনন্সেন্সেন সফর করন্সবা। সফরকান্সল মিপামিক মবমিন্ন কর্মসূমচ্ন্সে অংশগ্রেন্সের পাশাপামশ, িারে – নমেম ক 
মিেীয় শীর্ম সন্সেলন্সন হযাে হ ব। হ ন্সশ হফরার সর্য় আমর্ োন্সের পযামরন্সস যাব এবং ফরাসী রাষ্ট্রপমে মর্িঃ 
ইর্ানযযন্সয়ল র্যাকঁ্রর সন্সে সািাৎ করন্সবা। 

আর্ার বামলমন সফরকান্সল চ্যান্সেলর শলৎস – এর সন্সে মিপামিক মবমিন্ন মবর্য় মনন্সয় মবস্তামরে আন্সলাচ্নার 
সযন্সযাে েন্সব। এর আন্সে মেমন যখন জার্মানীর িাইস চ্যান্সেলর এবং অর্মর্ন্ত্রী মিন্সলন, হসই সর্য় আমর্ মজ-২০ 
সন্সেলন্সন োরঁ সন্সে সািাৎ কমর। এই সন্সেলন েে বির অনযমিে েন্সয়মিল। আর্রা িারে – জার্মানী র্ি 
আন্তিঃসরকামর আন্সলাচ্নায় হযৌর্িান্সব হপৌন্সরামেেয করন্সবা। মিবামর্মক এই আন্সলাচ্না িারে শুধযর্াত্র জার্মানীর 
সন্সেই কন্সর র্ান্সক। এই উপলন্সি হবশ কন্সয়কজন িারন্সের র্ন্ত্রী জার্মানী সফর করন্সবন এবং োরঁা সংমিষ্ট 
র্ন্ত্রকগুমলর জার্মান র্ন্ত্রীন্স র সন্সে আলাপ-আন্সলাচ্না করন্সবন। 

জার্মানীন্সে নেয ন সরকার েঠন্সনর পর িয় র্ান্সসর র্ন্সধয এই আন্তিঃসরকামর আন্সলাচ্না অনযমিে েন্সে। আমর্ র্ন্সন 
কমর, এর র্াধযন্সর্ আর্রা র্াঝামর ও  ীর্মন্সর্য়া ী মবমিন্ন মবর্য়ন্সক সেন্সজই মচ্মিে করন্সে পারন্সবা। 

২০২১ সান্সল িারে ও জার্মানী কূটননমেক সম্পকম  তেমরর ৭০ বির উ যাপন কন্সরন্সি।  যটি হ শ ২০০০ সাল 
হর্ন্সক হকৌশলেে অংশী ার। চ্যান্সেলর শলৎস – এর সন্সে আমর্ কূটননমেক, আঞ্চমলক ও আন্তজম ামেক মবমিন্ন 
মবর্য় মনন্সয় র্েমবমনর্য় করন্সবা। হয মবর্য়গুমল মনন্সয় আর্রা উিন্সয়ই মচ্মন্তে।   

আর্ান্স র হকৌশলেে অংশী ামরন্সের একটি স্তম্ভ ে’ল – িারে ও জার্মানীর র্ন্সধয  ীর্ম ম ন্সনর বামেমজযক 
সম্পকম । চ্যান্সেলর শলৎস এবং আমর্ একটি বামেজয সংক্রান্ত হোলন্সটমবল তবঠন্সক বক্তবয রাখন্সবা। হকামিে 
পরবেী সর্ন্সয় অর্মননমেক পযনরুদ্ধান্সরর জনয এই তবঠক আর্ান্স র মশল্প সংস্থাগুমলন্সক বাড়মে উৎসাে হযাোন্সব। 

ইউন্সরান্সপর র্লূ িূখন্সে ১০ লন্সিরও হবমশ িারেীয় বংন্সশাদূ্ভে বসবাস কন্সরন। এন্স র র্ন্সধয অন্সনন্সকই জার্মানীন্সে 
বসবাস কন্সরন। ইউন্সরান্সপর সন্সে আর্ান্স র সম্পন্সকম র হিন্সত্র  িারেীয় বংন্সশাদূ্ভেরা গুরুেপূেম িূমর্কা পালন 
কন্সরন। আর োই, আমর্ এই র্োন্স শ সফরকান্সল হসখান্সন বসবাসরে আর্ান্স র িাই-হবান্সনন্স র সন্সে সািাৎ 
করন্সবা।   

বামলমন হর্ন্সক আমর্ হকান্সপনন্সেন্সেন যাব। হসখান্সন প্রধানর্ন্ত্রী হেন্সেমরকন্সসন - এর সন্সে মিপামিক তবঠক করব। 
এই তবঠন্সক আর্ান্স র মিপামিক সম্পন্সকম র মবমিন্ন মবর্য় মনন্সয় পযমান্সলাচ্না িাড়াও হেনর্ান্সকম র সন্সে হয 
পমরন্সবশ-বান্ধব হকৌশলেে অংশী ামরে রন্সয়ন্সি, োর অগ্রেমে র্লূযায়ন করা েন্সব। আমর্ িারে – হেনর্াকম  
বামেজয সংক্রান্ত হোলন্সটমবল তবঠন্সক হযাে হ ব এবং হেনর্ান্সকম  বসবাসরে িারেীয় বংন্সশাদূ্ভেন্স র সন্সে 
র্েমবমনর্য় করন্সবা। 

হেনর্ান্সকম র সন্সে মিপামিক মবমিন্ন মবর্য় মনন্সয় আন্সলাচ্নার পাশাপামশ, আমর্ হেনর্াকম , আইসলযাে, মফনলযাে, 

সযইন্সেন এবং নরওন্সয়র প্রধানর্ন্ত্রীন্স র সন্সে িারে নমেম ক মিেীয় শীর্ম সন্সেলন্সন হযাে হ ব। সন্সেলন্সন আর্রা 
২০১৮ সান্সল অনযমিে িারে – নমেম ক প্রর্র্ শীর্ম সন্সেলন হর্ন্সক এ পযমন্ত আর্ান্স র সেন্সযামেোর মবমিন্ন 
মবর্য়গুমল মনন্সয় আন্সলাচ্না করন্সবা। সন্সেলন্সন হকামিে পরবেী সর্ন্সয় অর্মনীমের পযনরুদ্ধার, জলবায়য পমরবেম ন, 



উদ্ভাবন ও প্রযযমক্ত, পযননমবীকরেন্সযােয জ্বালানী, সারা মবশ্ব জযন্সড় মনরাপত্তা পমরমস্থমে এবং সযন্সর্রু অঞ্চন্সল িারে – 
নমেম ক সেন্সযামেো মনন্সয় র্েমবমনর্য় করন্সবা। 

সন্সেলন্সনর ফাঁন্সক আমর্ অনয ৪টি নমেম ক রান্সষ্ট্রর হনেৃবৃন্সের সন্সে সািাৎ করন্সবা এবং িারন্সের সন্সে োন্স র 
মিপামিক সম্পন্সকম র পযমান্সলাচ্না করন্সবা। 

মস্থমেশীল, পযননীকরেন্সযােয জ্বালানী, মেমজটাইন্সজশন এবং উদ্ভাবন্সনর মবর্ন্সয় নমেম ক রাষ্ট্রগুমল িারন্সের গুরুেপূেম 
অংশী ার। এই সফর নমেম ক অঞ্চন্সলর সন্সে আর্ান্স র বহুপামিক সেন্সযামেোন্সক আরও প্রসামরে করন্সে সাোযয 
করন্সব। 

হ ন্সশ হফরার সর্য় আমর্ পযামরন্সস আর্ার বন্ধয রাষ্ট্রপমে র্যাকঁ্রর সন্সে  সািাৎ করন্সবা। রাষ্ট্রপমে র্যাকঁ্র অমে 
সম্প্রমে পযনমনমবমামচ্ে েন্সয়ন্সিন। মনবমাচ্ন্সনর ফল প্রকান্সশর ১০ ম ন্সনর র্ন্সধয আর্ার সফর  োঁন্সক বযমক্তেেিান্সব 
অমিনেন জানাবার সযন্সযাে কন্সর হ ন্সব। একই সন্সে,  যটি হ ন্সশর সন্সে মনমবড় বন্ধয েন্সক এই সফর আরও র্জবযে 
করন্সব। এর র্ধয ম ন্সয় িারে – োে হকৌশলেে অংশী ামরন্সের পরবেী পযমায় মনধমামরে েন্সব। 

রাষ্ট্রপমে র্যাকঁ্র এবং আমর্ আঞ্চমলক ও আন্তজম ামেক মবমিন্ন মবর্ন্সয়র পযমান্সলাচ্না করন্সবা এবং উিয় হ ন্সশর 
র্ন্সধয সেন্সযামেোর মবমিন্ন ম ক মনন্সয় আন্সলাচ্না েন্সব। আমর্  ঢ়ৃিান্সব মবশ্বাস কমর, উিয় হ শ হযন্সেেয  
আন্তজম ামেক হিন্সত্র অমিন্ন  মৃষ্টিেী বজায় হরন্সখ চ্ন্সল, োই আর্রা  যটি হ শ এন্সক-অন্সনযর সন্সে সেন্সযামেো 
করন্সবা।   

আমর্ এর্ন একটি সর্য় ইউন্সরাপ সফর করমি, যখন এই অঞ্চল মবমিন্ন সর্সযার সেযখীন। সফরকান্সল আর্ান্স র 
ইউন্সরাপীয় অংশী ারন্স র সন্সে সেন্সযামেোর িাবনান্সক আরও শমক্তশালী করন্সে আমর্ উন্স যােী েব। কারে, শামন্ত 
ও সর্ৃমদ্ধ অজম ন্সন িারন্সের পর্ চ্লার হিন্সত্র এই হ শগুমল গুরুেপূেম সেী। 

  

নিুন র্িল্লী 

কম 01, 2022 
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