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প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডী আেু স্বীৰডন োজ্যে প্ৰধান মন্ত্ৰী মাননীয় মেফান ল'ফৰেৰন আজজ্ এক োেৰু্যৰেল সজিলন অনুজিত কৰে য'ত মতওঁৰলাৰক 

জিপক্ষীয় জিষয়সমূহ আেু পােস্পজেক েুজৰ্ে আন আঞ্চজলক আেু িহুপক্ষীয় জিষয়সমূহ আৰলাৰ্না কৰে। 

 

প্ৰধান মন্ত্ৰী মমাডীৰয় স্বীৰডনে জ্নগণে সসৰত ঐকযোে প্ৰকাশ কৰে 3 মাৰ্চ ে জহিংসাত্মক আক্ৰমণে মক্ষত্ৰত আেু আঘাতপ্ৰাপ্তসকলে দ্ৰুত আৰোগয কামনা 

কৰে। 

 

প্ৰধান মন্ত্ৰীৰয় প্ৰথমখন োেত-নজডচ ক সজিলনে িাৰি 2018 ৰ্নে মতওঁে স্বীৰডন ভ্ৰমণ আেু জডৰৰ্ম্বে, 2019 ৰ্নে স্বীৰডনে মহামানয েজ্া আেু োণীে 

োেত ভ্ৰমণে কথা উমালোৰে স্মেণ কৰে। 

 

দুৰয়াজ্ন মনতাই উৰেখ কৰে ময োেত আেু স্বীৰডনে মাজ্ে দীঘচজদনীয়া ঘজনি সম্পকচ  জেজিক গণতন্ত্ৰ, আইনে জনয়ম, িহুতত্ব, সমানতা, িাক-স্বাধীনতা, 

আেু মানে অজধকােে প্ৰজত সিানে পােস্পজেক নীজতে ওপেত। মতওঁৰলাৰক পুনে জনজিত কৰে জনজ্ে দৃঢ় সিংকল্প িহুপক্ষীয়তা, জনয়ম-জেজিক আন্তঃোষ্ট্ৰীয় 

শ িংখল, সন্ত্ৰাসিাদ জিৰোধ আেু শাজন্ত আেু সুেক্ষাে িাৰি কাম কোে। মতওঁৰলাৰক ইউৰোপীয় ইউজনয়ন আেু ইউৰোপীয় ইউজনয়ন মদশসমূহে সসৰত 

োেতে অিংশীদাজেত্বে িাজঢ় অহা প্ৰাধানযক স্বীক জত প্ৰদান কৰে। 

 

দুৰয়াজ্ন মনতাই োেত আেু স্বীৰডনে মাজ্ত অিযাহত জিস্ত ত মযাগাৰযাগ জনেীক্ষণ কৰে আেু 2018 ৰ্নত প্ৰধান মন্ত্ৰী মমাডীে স্বীৰডন ভ্ৰমণে সময়ত 

স্বীক ত যুটীয়া কাযচ পজেকল্পনা আেু যুটীয়া উদ্ভােন অিংশীদাজেত্বে েূপায়নত সন্তুজে প্ৰকাশ কৰে। মতওঁৰলাৰক এই অিংশীদাজেত্বে জনয়মে অধীনে জিষয়সমূহ 

জিস্তােে িাৰি আগলল মক্ষত্ৰ জনেীক্ষণ কৰে। 

 

প্ৰধান মন্ত্ৰীৰয় আন্তঃোষ্ট্ৰীয় মসৌে মজ্াঁট (আইএছএ) মযাগ জদয়াে স্বীৰডনে জসদ্ধান্তে আদেণী জ্নায়। মনতা দুজ্ৰন জনউ য়কচ ত মৰ্ৰপ্তম্বে, 2019 ৰ্নে োষ্ট্ৰ 

সিংঘ জ্লিায়ু কাযচ সজিলনত মুকজল কো োেত-স্বীৰডন পদৰক্ষপ – উৰদযাজগক পজেেতচ নে মনত ত্ব মগাটে (জলডআইটি) িাজঢ় অহা সদসযতা উৰেখ কৰে। 

 

দুৰয়াজ্ন মনতাই মকাজেড-19 পজেজিজতে ওপেৰতা আৰলাৰ্না কৰে প্ৰজতৰষধক অজেযানৰক ধজে আেু প্ৰজতৰষধক সমানতাে কথাে ওপেত মকাে জদৰয় 

সকৰলা োষ্ট্ৰলল জ্েুেী আেু সুলে উপলজি প্ৰদান কজে। 
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