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21 শে মার্চ  2022 তারিখে, রিখেে সরর্ি হর্চির্চন েঙৃ্গলা এিং মারকচ ন যুক্তিাখেি আন্ডাি শসখেটারি 
অি শেট ফি পরলটিকযাল অযাখফয়াি রিখটারিয়া রনউলযান্ড যুগ্মিাখি িািত-মারকচ ন যুক্তিাে রিখেেেপ্তি 
পিামখেচি (এফওরস) শপৌখিারহতয কখিখেন।  
 
2021 সাখলি শসখেম্বখি ওয়ারেংটন রিরস-শত িােপরত শ াখসফ আি রিখিখনি সাখে প্রর্ানমন্ত্রী শ্রী নখিন্দ্র 
শমােীি আখলার্নাি পখি, উিয় পক্ষ িািত-মারকচ ন যুক্তিাে িযাপক বিরিক শকৌেলগত অংেীোরিখেি 
অর্ীখন রিরিন্ন শক্ষখেি অগ্রগরত রনখয় পযচাখলার্না কখিখে। । 
 
উিয় পক্ষই রনয়রমত উচ্চ-পযচাখয়ি আখলার্না এিং সম্পকচ খক স্বাগত  ারনখয়খে, যাি মখর্য িখয়খে 
রিপারক্ষক প্ররেয়াগুরলি ফলপ্রসূ বিঠক , যা রিপারক্ষক এখ ন্ডাি সমস্ত স্তম্ভ  খু়ে সহখযারগতাখক তীব্রতি 
কখিখে। 
 
 
এফওরসটি, েরক্ষণ এরেয়া, ইখদা-পযারসরফক অঞ্চল, পরিম এরেয়া এিং ইউখেখনি পরিরিরতি সাখে 
সম্পরকচ ত সমসামরয়ক আঞ্চরলক সমসযাগুরল রনখয় আখলার্না কিাি একটি মলূযিান সুখযাগ প্রোন কখিখে। 
রিখেে সরর্ি েঙৃ্গলা এিং আন্ডাি শসখেটারি অি শেট রনউলযান্ড, আঞ্চরলক সমসযাগুরল রনখয় রনয়রমত 
আখলার্না ও পিামেচ র্ারলখয় শযখত সম্মত হখয়খেন।  
 
উিয় পক্ষই একটি স্বার্ীন, উন্মকু্ত, অন্তিুচ রক্তমলূক, োরন্তপূণচ এিং সমদৃ্ধ ইখদা-পযারসরফখকি প্ররত তাখেি 
প্ররতশ্রুরত পুনিচযক্ত কখিখেন। শকায়াি রলিািখেি বিঠখকি পি, তািা ইখদা-পযারসরফক অঞ্চখলি শেেগুরলি 
 নয শকায়াখিি ইরতিার্ক এিং গঠনমলূক এখ ন্ডা দ্রুত িাস্তিায়খনি  নয গিীি ইচ্ছা প্রকাে কখিখেন।  
 
তাখেি িরিত গণতারন্ত্রক মলূযখিার্ এিং শকৌেলগত স্বাখেচি রমলখনি পরিখপ্ররক্ষখত, পিিাে সরর্ি েঙৃ্গলা 
এিং আন্ডাি শসখেটারি নলুযান্ড সাপ্লাই শর্ইন,  টিল প্রযুরক্ত, স্বািয রনিাপত্তা,  লিায়ু কমচ এিং ক্লীন 
এনার চ  এিং সন্ত্রাখসি রির্খয় িািত-মারকচ ন বিরিক অংেীোরিেখক েরক্তোলী কিখত একসখঙ্গ কা  কিখত 
সম্মত হখয়খেন। 
 
তািা িােসংখেি রনিাপত্তা পরির্খে তাখেি েইু প্ররতরনরর্েখলি মখর্য েরনষ্ঠ সহখযারগতাি কো উখেে 
কখিখে, শযোখন িািত িতচ মাখন একটি অিায়ী সেসয, এিং িােসংে সহ িহুপারক্ষক শফািাম এিং 
আন্ত চ ারতক সংিাগুরলখত সহখযারগতা শ ািোি কিাি তাখেি ইচ্ছা পুনিচযক্ত কখিখে। 
 
উিয় পক্ষই িািত-যুক্তিাখেি রেখক তারকখয় িখয়খেন । ওয়ারেংটন রি.রস.-শত 2+2 মন্ত্রী পযচাখয়ি 
বিঠক৷ তািা ওয়ারেংটন রি.রস.-শত পািস্পরিক সুরির্া নক তারিখে পিিতী এফওরস অনরুষ্ঠত কিখত 
সম্মত হখয়খেন।  
 
রনউ রেরে 
মার্চ  21, 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. 

 


