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োরভের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এস। জয়শঙ্কর আজ সসভশলস প্রজােভন্ত্র োাঁর দইু দদভনর সরকারী সফর সশষ 
কভরভেন। দেদন সসভশলভসর সাভে োরে োর সম্পভকে র প্রদে সে গুরুত্ব সদয় ো েুভল ধভরপ্রধানমন্ত্রী 
নভরন্দ্র সমাদীর একটি ব্যদিগে ব্ােে া দদভয়ভেন। সফরকাভল, দেদন 27 নভেম্বর 2020 সেট হাউভজ 
মহামানয রাষ্ট্রপদে ওয়াভেল রামকালওয়াভনর সভে সাক্ষাে কভরন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সস সদভশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
েো পেেটনমন্ত্রী শ্রী দসলভেভে সরভডগনভদর সভেও বব্ঠক কভরন। 
 
রাষ্ট্রপদের সাভে োাঁর সাক্ষাভের সময়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জনগণ ও োরে সরকাভরর পক্ষ সেভক রাষ্ট্রপদে 
রামকালওয়ানভক োর সাম্প্রদেক দনব্োচনী জভয়র জনয অদেনন্দন জাদনভয়ভেন। দেদন জানুয়ারী 2018 
সাভল োাঁর োরে সফভরর কো স্মরণ করান এব্ং োাঁর সনেৃভত্ব দইু সদভশর মভধয ঘদনষ্ঠ সম্পকে  আরও 
আরও ব্াড়ভব্ ব্ভল আত্মদব্শ্বাস ব্যি কভরন। দেদন োরেীয় সনেৃভত্বর পক্ষ সেভক 2021 সাভল রাষ্ট্রপদে 
রামকালওয়ানভক োরে সফভরর আমন্ত্রণ জাদনভয়ভেন। 
 
বব্ঠভক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এব্ং রাষ্ট্রপদে গণেভন্ত্রর মূলযভব্াধ ও আইভনর শাসভনর মূলযভব্াভধর এক সদিদলে 
দব্শ্বাভসর মাধযভম মজবু্ে হভয় ওঠা ঐদেহাদসক প্রদেভব্শী সম্পকে  দনভয় আভলাচনা কভরন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সকাদেড-পরব্েী সমভয় োরে-সসভশলস সকৌশলগে অংশীদাদরত্বভক আরও ব্াড়াভনার জনয োরভের 
দঢ়ৃোর পুনরাবৃ্দি কভরন। দেদন সসভশলভসর প্রদে োরভের সাগর সম্পদকে ে দদৃিেদের সকদন্দ্রকোর কো 
ব্ভলন (সুরক্ষা ও প্রবৃ্দির পভক্ষ সকল অঞ্চভল) ো োরে মহাসাগরীয় অঞ্চভলর প্রদে োরভের নীদেভক 
দচদিে কভর। জলেূদম ব্রাব্রা প্রদেভব্শী দহসাভব্, সসভশলস খুব্ োলোভব্ই সনব্ারহুড ফােে  নীদেমালার 
একটি অংশ দেল। 
 
রাষ্ট্রপদে রামকালওয়ান মহামারীভে দচদকৎসা সরব্রাহ ও সমাভলাচনামূলক ওষুভধর আকাভর োরে সে 
সরব্রাহ কভরদেভলন ো প্রশংসা কভরভেন। দেদন দ'ুসদভশর মভধয উন্নয়ন ও সুরক্ষা অংশীদাদরত্বভক মূলয 
দদভয় সসভশলস-এ সদশ গঠভন এর ইদেব্াচক প্রোভব্র কো ব্ভলন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী োর পভক্ষ, সসভশলভসর 
আগ্রহ এব্ং আকাঙ্ক্ষাভক সমেেন করার এব্ং এই সহভোদগোটিভক উচ্চের স্তভর দনভয় োওয়ার োরভের 
প্রদেশ্রুদেভে সজার দদভয়ভেন। 
 
 

  



আভলাচনাগুদল দিপাদক্ষক সম্পকে  আরও প্রসাদরে ও গেীরের করার, এব্ং সকাদেড-19 মহামারীর 
দব্দেন্ন চযাভলভেরর সমাকাদব্লার জনয সমন্বয় ও সহভোদগো করার প্রভয়াজনীয়োর উপর গুরুত্ব আভরাপ 
কভর। বব্ঠভক মহাসাগরীয় ব্াস্তুেন্ত্র রক্ষার সময় মাদক পাচার, আইইউইউ দফদশং, পাইভরদস এব্ং 
জলব্ায়ু পদরব্েে ভনর দব্রুভি লড়াইভয়র সেৌে প্রভচিা সজারদার করার উপর সজার সদওয়া হভয়ভে। োরা 
দনভজভদর স্বােে-সংদিি দেন্ন আঞ্চদলক দব্ষয় দনভয়ও কো ব্ভলন। 
 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী সসভশলস পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাভে মন্ত্রী পেোভয়র আভলাচনাও কভরভেন। দইু মন্ত্রী উন্নয়ন, 
অংশীদাদরত্ব, সক্ষমো বৃ্দি, প্রদেরক্ষা সহভোদগো, মানুভষর সাভে মানুভষর ও সাংসৃ্কদেক সম্পকে , ব্যব্সা, 
পেেটন ও ব্াদণজয, স্বাস্থ্য সহ দিপাদক্ষক সম্পভকে র দব্দেন্ন দব্ষয় দনভয় আভলাচনা কভরভেন। 

বেশটাবরয়া 
নশেির 28, 2020 
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