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ব্রিটেটের পররাষ্ট্র, কমেওট়েলথ ও উন্ন়েে ব্রিষ়েক সব্রিি ও পাললাটমন্ট 
সদসয ডব্রমব্রেক রাটির ভারত সফর (ব্রডটসম্বর 14-17, 2020) 

ব্রডটসম্বর 15, 2020 

 

1. ব্রিটেটের পররাষ্ট্র, কমেওট়েলথ ও উন্ন়েে ব্রিষ়েক রাজ্য সব্রিি ও পাললাটমন্ট সদসয ডব্রমব্রেক 
রাি ব্রডটসম্বর 14-17, 2020 সরকাব্ররভাটি ভারত সফটর আসটেে। মহামারী শুরু হও়োর পর শ্রী 
রাি ব্রিপাব্রিক সম্পকল  জ্ব্র়িত ভারত সফরকারী প্রথম ব্রিটদশমন্ত্রী। 
 
2.  2020 সাটলর 15 ব্রডটসম্বর হা়েদ্রািাদ হাউটস ব্রিপাব্রিক আটলািোর জ্েয ব্রিটদশমন্ত্রী ড. 
সুিহ্মণ্যম জ়্েশঙ্কর সফররত ব্রিটদশমন্ত্রীটক স্বাগত জ্াোে। ইংলযাটের ইউটরাপী়ে ইউব্রে়েে তযাগ এিং 
ককাব্রভড-প্রভাব্রিত ব্রিটের ি়ি ভূ-রাজ্নেব্রতক পব্ররিতল েগুব্রল প্রসটে উভ়ে মন্ত্রী িাব্রণ্জ্য ও ব্রিব্রেট়োগ, 
প্রব্রতরিা ও সুরিা, স্বাস্থ্য, ব্রশিা, গটিষণ্া ও েতুে আব্রিষ্কার, শব্রি এিং জ্লিা়েু পব্ররিতল ে সহ 
ব্রিব্রভন্ন কিটে িৃহত্তর সহট াব্রগতার অপব্ররসীম সুট াগটক স্বীকৃব্রত ব্রদট়েটেে। ভারত-ইংলযান্ড 
সহট াব্রগতাটক পরিতী প লাট়ে উন্নীত করার জ্েয আশািাদী মটোভাি ব্রেট়ে তারা 360 ব্রডগ্রী 
করাডমযাপটক িূ়িান্তকরণ্টক অগ্রাব্রিকার ব্রদটত সম্মত হে। 2021 সাটলর জ্ােু়োব্ররটত ইংলযাটের 
প্রিােমন্ত্রীর ভারটত আসার সম়ে এই করাডমযাপটি গহৃীত হটি। 
 
3. ইংলযাটন্ডর সাটথ ব্রিপাব্রিক িাব্রণ্জ্য গত দশটক লাগাতার িবৃ্রি কপট়ে 2019-20 সাটল 15.48 
ব্রিব্রল়েে মাব্রকল ে ডলাটর কপ ৌঁটেটে। ব্রিপাব্রিক িাব্রণ্জ্য ও অথলনেব্রতক সম্পটকল র সমূ্পণ্ল িাস্তিা়েটের 
জ্েয, একটি িাব্রণ্জ্য িুব্রি দ্রুত অেুসরণ্ করার পাশাপাব্রশ স্বীকৃব্রত প্রদাটের জ্েয উভ়ে পি  
অব্রভিাসে এিং পারস্পব্ররক  াতা়োত ব্রিষ়েক একটি ব্রিস্তাব্ররত অংশীদাব্রর িুব্রি সম্পন্ন কটর  া 
উভ়ে ব্রদক কথটকই ব্রশিাথী এিং কপশাদারটদর িলাটফরার সুব্রিিা স্বীকৃত কটর। 
 
4. ডঃ এস জ়্েশঙ্কর এিং ব্রমঃ রাি িহু-কমরু ব্রিটের প্রব্রত তাটদর সহট াব্রগতার প্রব্রতশ্রুব্রত এিং 
িহুপাব্রিকতার প্রব্রত ব্রিোটসর পুেরািৃব্রত্ত কটর পারস্পব্ররক স্বাথলব্রিব্রশট ব কিশ কট়েকটি আচলিব্রলক ও 
সিলজ্েীে ব্রিষ়ে ব্রেট়েও আটলািো কটরটেে। তারা ইটদা-প্রশান্ত মহাসাগরী়ে অচলিটল সন্ত্রাসিাদ এিং 
উগ্রপন্থািাটদর কমাকাব্রিলা়ে এিং সাইিার, সামুব্রদ্রক এিং মহাকাশ ব্রিষ়েক উদী়েমাে িযাটলঞ্জ 
কমাকাব্রিলা়ে সহট াব্রগতা কজ্ারদার করার উপা়ে অেসুন্ধাে কটরব্রেটলে। 
 
 
  



5. ব্রমঃ রাি ব্রদব্রিটত পব্ররটিশ, িে ও জ্লিা়ে ু পব্ররিতল ে মন্ত্রী, শ্রী প্রকাশ জ্াভাটদকার এিং 
ব্রশিামন্ত্রী শ্রী রটমশ কপাখব্রর়োটলর সাটথ সািাৎ করটিে। তার সফটরর ব্রিতী়ে পটিল, ব্রতব্রে কিোলরুু 
সফর করটিে ক খাটে ব্রতব্রে 2020 সাটলর 17 ব্রডটসম্বর কণ্লােটকর মুখযমন্ত্রীর সাটথ সািাৎ করটিে। 
 
ব্রেউ ব্রদব্রি 
 
ব্রডটসম্বর 15, 2020 
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