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ফেব্রুয়ারি 15, 2022 
 
1. রিদেশমন্ত্রী ডঃ জয়শংকি 13 ফেদক 15ই ফেব্রুয়ারি 2022 –এ রেরিপাইনস সেি কদিদেন। রিদেশ 
মন্ত্রী(ইএএম) রিদসদি এটাই ওনাি প্রেম রেরিপাইনস সেি রেি।  
 
2. ইএএম তাি সমতুি রেরিপাইনদসি রিদেশ রিষয়ক সরিি রিজ এদেদিরি ফতওদোি এি িকরসন 
জরুনয়াদিি সাদে একটি রিপারিক বিঠক কদিদেন। েইু মন্ত্রী রিপারিক সিদ ারিতাি ফ ৌে করমশদনি 
বিঠদকি পি ফেদক রিপারিক সম্পদকে ি উন্নয়ন প োদিািনা কদিদেন ফ খাদন তািা 2020 সাদিি নদেম্বদি 
োিুে য়াি েমেযাদট সি-সোপরত িদয়রেদিন। তািা েইু ফেদশি মদযয রিসৃ্তত সম্পৃক্ততাি েরিষযত িরতপে 
রনদয়ও আদিািনা কদিদেন। েইু মন্ত্রী পািস্পরিক স্বাদেেি আঞ্চরিক ও আন্তজে ারতক রিষদয়ি  উপদি তাদেি  
িেীি মত রিরনময় কদিদেন।  
 
3. মন্ত্রীিা রিপারিক সম্পদকে ি সাম্প্ররতক প্রিণতাগুরিদক স্বািত জারনদয়দেন ফ গুরি উেয় ফেদশি ফনতৃদেি 
েরৃিেরিি সাদে সামঞ্জসয ফিদখ পািস্পরিক উপদ ািী সিদ ারিতাদক আিও িেীি কিদত এিং নতুন নতুন 
ফিদেি সম্প্রসািদণ অিোন ফিদখদে। তািা সন্ত্রাস েমন এিং প্ররতিিা এিং সামরুিক রনিাপত্তা, প্ররতিিা 
সিমতা ফিিন কদি িাখাি পাশাপারশ সামরিক প্ররশিণ এিং সিমতা িরৃিদত  ুক্ত োকাি জনয আিও 
কাজ কিদত সম্মত িদয়দে। 
 
4. দ্রুত িযেনশীি িাজাি অেেনীরত রিসাদি েইু ফেদশি মদযয পরিপূিকতাি আদিাদক এিং সিিিাি 
শঙৃ্খদিি বিরিেয আনাি ফিদে ফ ৌে আগ্রদিি আদিাদক, তািা কৃরষ, অিকাঠাদমাি মদতা রিরেন্ন ফিদে 
এিং স্বাস্থ্য ও োমোরসউটিকযািস, প েটন, আইরসটি, এিং রিজ্ঞান ও প্র ুরক্তি মত িিৃত্তি ফিদে 
অেেননরতক সিদ ারিতাি পাশাপারশ িারণজয ও রিরনদয়াদিি সংদ াি আিও প্রসারিত কিাি প্রদিিা কিদত 
সম্মত িদয়দে। রেনদটক, ব্লু ইদকানরম, পুননেিীকিণদ ািয শরক্ত, মিাকাশ, সাইিাি রনিাপত্তা এিং 
পিম্পিািত ওষুদযি মদতা উেীয়মান ফিেগুরিদত সিদ ারিতা িাডাদনাি সাম্প্ররতক উদেযািগুরিদক মন্ত্রীিা 
সদন্তাষজনকোদি উদেখ কদিদেন। 
 
5. েইু ফেদশি মদযয িযিসা, প েটন এিং োে রিরনময় প্রসারিত কিদত, উেয় পিই োিত ও 
রেরিপাইদনি মদযয একটি সিিীকৃত রেসা িযিস্থ্াি প্রদয়াজনীয়তাি রিষদয় সম্মত িদয়দে। এোডাও ইএএম, 
রেরিপাইদন োিতীয় ফমরডদকি োেদেি দ্রুত প্রতযািতে দনি সুরিযা প্রোন কিাি জনয রেরিপাইন সিকাদিি 
মদনাদ াি কামনা কদিদে। 
 
6. উেয় মন্ত্রী িহুপারিক ফোিাদম ঘরনষ্ঠোদি সমন্বয় সাযন কিদত সম্মত িদয়দেন এিং একটি িহুমখুী 
অংশীোরিদেি প্ররত তাদেি েঢৃ় অিীকািদক পুনিেযক্ত কদিদেন। এটি ইদদা-প্রশান্ত মিাসািিীয় অঞ্চদিি েটুি 
িণতদন্ত্রি উন্নয়নমিূক আকাঙ্ক্ষা এিং োি কিা অগ্রারযকািগুরিদক সিজতি কিদি। 
 
7. সেদিি সময়, সরিদেশ মন্ত্রী  োক্রদম প্ররতিিা সরিি রিজ এদেদিরি ফডিরেন ফিাদিঞ্জানা, অেে 
সরিি রিজ এদেদিরি কাদিোস ফডারমদনগুদয়জ III, এিং কৃরষ সরিি রিজ এদেদিরি ডঃ উইরিয়াম োি-এি 



সাদেও প্ররতিিা, অেে ও কৃরষ খাদত সিদ ারিতা ফজািোি কিাি রিষদয় আদিািনা কিাি জনয 
মতরিরনময় কদিদেন।  
 
8.   রিদেশমন্ত্রী মযারনিায় োিতীয় সম্প্রোদয়ি একটি অংদশি সাদে আিাপিারিতা কদিদেন।রতরন েইু 
ফেদশি জনিদণি মদযয িনু্ধে ও ফসৌিােে য িরৃিদত তাদেি েূরমকাি প্রশংসা কদিন এিং োিত ও 
রেরিপাইদনি জনিদণি মদযয ফসতু রিদসদি কাজ িারিদয়  াওয়াি আহ্বান জানান। 
 
রনউ রেরে 

ফেব্রুয়ারি 15, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


