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আমেরিকাি ডেপটুি ডেমেটারি অফ ডেট োননীয়া ওময়রি 
ডেিেযামনি ভািত েফি ( অমটাবি  5-7,2021)  

অক্টোবর 7,2021  
 
ইউএস ডেপুটি ডসক্েটোরর অব ডেট মোননীয়ো ওক্য়রি ডেরমযোন 5-7 অক্টোবর 2021  ভোরত 
সফক্র এক্সরিক্েন। 
 
প্রধোনমন্ত্রীর সোম্প্ররতক  ইউএসএ সফরক্ক অনুসরণ কক্র এই সফর প্রধোনমন্ত্রী শ্রী নক্রন্দ্র ডমোদীর 
সোক্ে ডপ্ররসক্েন্ট ড োক্সফ আর বোইক্েক্নর ববঠক এবং ডকোয়োে ডনতোক্দর  সোক্েও েীর্ষ সভোর 
খরতয়োন ডনবোর চমৎকোর সুক্ োগ এক্ন রদক্য়ক্ি। 
 
রদরিক্ত ডেপুটি ডসক্েটোরর মোননীয়ো ডেরমযোন পররোষ্ট্রমন্ত্রী, জোতীয় রনরোপত্তো উপক্দষ্টো এবং পররোষ্ট্র 
সরচক্বর সোক্ে সোক্ষোৎ কক্রন। মুম্বোইক্য় রতরন বযবসো সংেোন্ত আদোনপ্রদোন কক্রন। রতরন ওক্য়েোনষ 
নযোভোে কমযোি পররদেষণ কক্রন এবং  ভোইস অযোেরমরোে আর হররকুমোর ও ফ্ল্যোগ অরফসোর 
কমোরিং ইন রচক্ফর সোক্ে সোক্ষোৎ কক্রন। 
 
তোক্দর আক্েোচনোয় ডেপুটি ডসক্েটোরর অফ ডেট মোননীয়ো ডেরমযোন এবং পররোষ্ট্রসরচব শ্রী হর্ষ বধষন 
ররংেো  ইক্দো- ইউএস করম্প্রক্হরিভ ডলোবোে স্ট্র্যোক্টরজক পোটষ নোররেপ রনক্য় চেক্ত েোকো সহক্ োরগতোর 
রবর্ক্য় প ষোক্েোচনো কক্রক্িন এবং দইু ডনতো ড  ভরবর্যতমুখী অযোক্জিো রির কক্ররিক্েন তোর প্ররত 
অঙ্গীকোক্রর কেো পুনরোয় বযক্ত কক্রক্িন।  
 
ডেপুটি ডসক্েটোরর মোননীয়ো ডেরমযোন ভোরক্তর রবক্ের দরবোক্র ডপ ৌঁক্ি  োওয়োর এবং অরতমোররর 
সময় ভোরত ড  সহক্ োরগতোর হোত বোরিক্য় রদক্য়রিে তোর প্রেংসো কক্রক্িন। ডকোয়োক্ের ভযোকরসন 
অংেীদোরক্ের মোধযক্ম  োক্ত ভোআরোতো-প্রেোন্ত মহোসোগরীয় অঞ্চক্ে ভযোকরসন সহজেভয হয় তোর প্ররত 
এবং ড োগোক্নর রিরতিোপকতো বজোয় রোখো ও আন্তষজোরতক ভ্রমণক্ক সহজতর কক্র ডতোেোর প্ররত 
উভয়পক্ষই দরৃষ্ট রনবদ্ধ কক্রক্ি। আবহোওয়ো, রিন এনোরজষ , ও নতুন প্র ুরক্তি্ র মত রবর্ক্য়  
সহক্ োরগতো রনক্য়ও দইু পক্ষ আক্েোচনো কক্রক্ি। 
 
আক্েোচনোয় আফগোরনস্তোক্নর সোম্প্ররতক ঘটনোবেী সহ দরক্ষণ পূবষ এরেয়োর বতষ মোন অবিো, বরহক্দষেীয় 
সন্ত্রোসবোদ ডরোখোর প্রক্য়োজনীয়তো এবং ইউএনএসরস-র ডরক্জোেুউেন 2593 –র মোধযক্ম েোরন্ত ও 
রিতোবিো বজোয় রোখো রনরিত করোর মত রবর্য় অগ্রোরধকোর ডপক্য়ক্ি। উভয় পক্ষই রনয়রমত 



কেোবোতষ ো চোেোক্ব এবং এই অঞ্চে সম্পরকষ ত রবর্য়সমূহ রনক্য় আক্েোচনো করো বজোয় রোখক্ব।    
 
উভক্য়ই ভোরত-প্রেোন্ত মহোসোগরীয় অঞ্চে সহ রবরভন্ন রবর্য় রনক্য় মুক্ত এবং ডখোেোমক্ন আক্েোচনো 
করোর গুরুে রনক্য় মত রবরনময় কক্রক্ি এবং দইু ডদক্ের ডনতোরো তোক্দর মক্ধয অনুরিত েীর্ষ সভোয় 
ড  ডঘোর্ণো কক্ররিক্েন ডসই অনু োয়ী ডকোয়োক্ের পরজটিভ ও গঠনমুেক উক্দযোগগুরেক্ক বোস্তবোরয়ত 
করোর প্ররত অঙ্গীকোর পুনরোয় রনরিত কক্রক্ি।  
 
ডেপুটি ডসক্েটোরর মোননীয়ো ডেরমযোন এবং পররোষ্ট্র সরচব ইউএস- ইরিয়ো রবজক্নস কোউরিে 
আক্য়োরজত ইরিয়ো আইরেয়োজ সোরমক্টর রবক্ের্ অরধক্বেক্ন অংেগ্রহণ কক্রক্িন।  
 
রবরভন্ন প্রকোর েোয়োেগ ডমকোরনজম রেরপবদ্ধ করো হক্য়ক্ি  োক্ত অদরূ ভরবর্যক্ত বোরণজয ও 
রবরনক্য়োগ, প্ররতরক্ষো, রনরোপত্তো, এবং সন্ত্রোসবোদ রবক্রোরধতো এবং জনগক্নর সোক্ে জনগক্নর ড োগোক্ োগ 
িোপন করোর মত ডক্ষত্রগুরেক্ত দইু ডদক্ের মক্ধয সহক্ োরগতো গভীরতর করোর েক্ক্ষয বযবিো ডনওয়ো 
 োয়।  
 
অগ্রণী গণতন্ত্র রহক্সক্ব, উভয় ডদে তোক্দর ভোগ কক্র ডনওয়ো  মেুযক্বোধক্ক বতরর করক্ত  এবং 
অরভন্ন স্বোক্েষর আঞ্চরেক ও ববরেক রবর্য়গুরেক্ত সম্পক্কষ র গরতক্ক েরোরিত করোর ডচষ্টো কক্র।  
 
রনউ রদরি 
অক্টোবর 07,2021 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


