Prime Minister’s Departure Statement ahead of his
visit to Berlin, Copenhagen and Paris
May 01, 2022

বাৰ্লি ন, ক াপেনপেপেন আৰু কেৰ্ৰছ ভ্ৰমণৰ েূপবি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
ৰ্ববৃৰ্ি
জাৰ্মানীৰ চেন্সেলৰ ৰ্হাৰ্হহৰ্ শ্ৰীযুত অ’লাফ চচালজৰ আৰ্ন্ত্ৰণৰ্ন্সৰ্ম ৰ্ই ২ চৰ্’, ২০২২ তাহৰন্সে
জাৰ্মানীৰ বাহলমন ভ্ৰৰ্ণ কহৰৰ্। ইয়াৰ হিছত ৰ্ই চেনৰ্াকম ৰ প্ৰধানৰ্ন্ত্ৰী
শ্ৰীৰ্তী চৰ্ন্সে
চেেহৰকন্সছনৰ আৰ্ন্ত্ৰণৰ্ন্সৰ্ম ৩ আৰু ৪ চৰ্’, ২০২২ তাহৰন্সে চেনৰ্াকম ৰ চকান্সিনন্সহন্সেন ভ্ৰৰ্ণ
কহৰৰ্। ভ্ৰৰ্ণকালত হিিাহিক হবহিন্ন কাযমসে
ূ ীত অংশগ্ৰহণৰ লেন্সত হিতীয় িাৰত-নহেমক শীৰ্ম
সহিলনত অংশগ্ৰহণ কহৰৰ্। িাৰতলল উিহত অহাৰ িথত ৰ্ই োেৰ চিহৰছলল যাৰ্ আৰু
চেশেনৰ ৰাষ্ট্ৰিহত শ্ৰীযুত ইৰ্ানুন্সেল চৰ্ক্ৰ'ক সািাৎ কহৰৰ্।
চৰ্াৰ বাহলমন ভ্ৰৰ্ণকালত চেন্সেলৰ চচালজৰ সসন্সত হিিাহিক হবহিন্ন হবৰ্য়ক সল হবতং আন্সলােনা
কৰাৰ সুন্সযাে লাি কহৰৰ্। ইয়াৰ িূন্সবম চতওঁ চযহতয়া জাৰ্মানীৰ িাইে চেন্সেলৰ আৰু হবত্তৰ্ন্ত্ৰী
আহছল, চতহতয়া চযাোবছৰ ৰ্ই হজ-২০ত চতওঁক লে িাইহছন্সলাঁ। আহৰ্ ৰ্ষ্ঠ িাৰত-জাৰ্মানী ৰ্ষ্ঠ
আন্তঃেৰকাৰী আন্সলােনাত চযৌথিান্সে িৰাৰ্শম সিািহতত্ব কহৰৰ্। হিবাহৰ্মক এই আন্সলােনা িাৰন্সত
চকেল জাৰ্মানীৰ সসন্সতই কহৰ থান্সক। এই উিলন্সি চকইবাজন্সনা িাৰতীয় ৰ্ন্ত্ৰীন্সয় জাৰ্মানী ভ্ৰৰ্ণ
কহৰব আৰু চতওঁন্সলাকৰ সংহিষ্ট েপ্তৰসৰ্ূহৰ জাৰ্মান ৰ্ন্ত্ৰীসকলৰ সসন্সত আলাি-আন্সলােনা কহৰব।
জাৰ্মানীৰ নতু ন েৰকাৰ েঠনৰ ছয় ৰ্াহৰ হিতৰত এই আন্তঃেৰকাৰী আন্সলােনা অনুহষ্ঠত সহন্সছ।
ৰ্ই িান্সবা, ইয়াৰ জহৰয়ন্সত আৰ্াৰ ৰ্ধযৰ্ আৰু েীৰ্মৰ্যােী হবহিন্ন হবৰ্য় সহন্সজই হেনাক্ত কৰাত
সহায়ক হ'ব।
২০২১ েনত, িাৰত আৰু জাৰ্মানীন্সয় কূটলনহতক সম্পকম স্থািনৰ ৭০ বছৰ উেযািন কহৰন্সছ আৰু
২০০০ েনৰ িৰা েুন্সয়ােন চেশ চকৌশলেত অংশীোৰ সহ আন্সছ। চেন্সেলৰ চচালজৰ সসন্সত ৰ্ই
কূটলনহতক, আেহলক আৰু আন্তজমাহতক হবহিন্ন হবৰ্য়ক সল ৰ্ত হবহনৰ্য় কহৰৰ্। হযসৰ্ূহ হবৰ্য়ক
সল আহৰ্ উিন্সয়ই হেহন্তত।
আৰ্াৰ চকৌশলেত অংশীোহৰত্বৰ অনযতৰ্ স্তম্ভ সহন্সছ-িাৰত আৰু জাৰ্মানীৰ ৰ্াজত েীৰ্মহেনীয়া
বাহণহজযক সম্পকম । চেন্সেলৰ চচালজ আৰু ৰ্ই যুটীয়ািান্সে এক বাহণজয সংক্ৰান্তীয় ৰ্ূৰণীয়া
চৰ্জন্সৰ্ল সন্সবাধন কহৰৰ্। চকাহিেৰ হিছৰ সৰ্য়ত অথমলনহতক িুনৰুদ্ধাৰৰ বান্সব এই সবঠন্সক
আৰ্াৰ উন্সেযাে চিত্ৰসৰ্ূহক শহক্তশালী কৰাত উৎসাহ চযাোব।

ইউন্সৰািৰ ৰ্ূল িূ েণ্ডত এক হনযুতন্সৰা অহধক িাৰতীয় ৰ্ূলৰ চলান্সক বাস কন্সৰ। আৰু ইয়াৰ
ৰ্াজৰ অন্সনন্সকই জাৰ্মানীত বাস কন্সৰ। ইউন্সৰািৰ সসন্সত আৰ্াৰ সম্পকম ৰ চিত্ৰত িাৰতীয় প্ৰবাসী
সকন্সল এক গুৰুত্বিূণম িূ হৰ্কা িালন কন্সৰ আৰু চসন্সয়ন্সহ ৰ্ই এই ৰ্হান্সেশ ভ্ৰৰ্ণৰ সৰ্য়ত ইয়াত
বাস কৰা আৰ্াৰ িাই-িনীসকলক সািাৎ কহৰৰ্।
বাহলমনৰ িৰা ৰ্ই চকান্সিনন্সহন্সেনলল যাৰ্ য'ত ৰ্ই প্ৰধানৰ্ন্ত্ৰী চেেহৰকন্সছনৰ সসন্সত হিিাহিক
সবঠকত হৰ্হলত হৰ্। এই সবঠকত আৰ্াৰ হিিাহিক সম্পকম ৰ অনযানয হেশসৰ্ূহ িযমান্সলােনা
কৰাৰ উিহৰও চেনৰ্াকম ৰ সসন্সত হয িহৰন্সেশ-বান্ধে চকৌশলেত অংশীোৰীত্ব আন্সছ তাৰ অগ্ৰেহতৰ
ৰ্ূলযায়ন কৰা হব। ৰ্ই িাৰত-চেনৰ্াকম বযেসাহয়ক সংক্ৰান্তীয় ৰ্ূৰণীয়া চৰ্জন্সৰ্ল অংশগ্ৰহণ
কৰাৰ লেন্সত চেনৰ্াকম ত বাস কৰা িাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ সসন্সত বাতম ালাি কহৰৰ্।
চেনৰ্াকম ৰ সসন্সত হিিাহিক হবৰ্য়ৰ উিহৰও, ৰ্ই চেনৰ্াকম , আইেন্সলণ্ড, হফনন্সলণ্ড, ছু ইন্সেন আৰু
নৰন্সেৰ প্ৰধানৰ্ন্ত্ৰীসকলৰ সসন্সত িাৰত-নহেমক হিতীয় শীৰ্মক সহিলনত অংশগ্ৰহণ কহৰৰ্।
সহিলনত ৰ্ই ২০১৮ েনত অনুহষ্ঠত িাৰত-নহেমক প্ৰথৰ্ শীৰ্ম সহিলনৰ িৰা এই িযমন্ত আৰ্াৰ
সহন্সযাহেতাৰ হবহিন্ন হবৰ্য়সৰ্ূহক সল আন্সলােনা কহৰৰ্। এই সহিলনত কহিে ৰ্হাৰ্াৰীৰ হিছত
অথমলনহতক িুনৰুদ্ধাৰ, জলবায়ু িহৰেতম ন, উদ্ভােন আৰু প্ৰযুহক্ত, নেীকৰণন্সযােয শহক্ত, সৰ্গ্ৰ হবশ্বজুহৰ
হনৰািত্তা িহৰহস্থহত আৰু সুন্সৰ্ৰু অেলত িাৰত-নহেমক সহন্সযাহেতাৰ েন্সৰ হবৰ্য়সৰ্ূহৰ ওিৰত
গুৰুত্ব আন্সৰাি কৰা হ'ব।
সহিলনৰ ৰ্াজন্সত ৰ্ই আন োহৰেন নহেমক ৰাষ্ট্ৰৰ চনতাসকলন্সকা সািাৎ কহৰৰ্ আৰু চতওঁন্সলাকৰ
সসন্সত িাৰতৰ হিিাহিক সম্পকম ৰ অগ্ৰেহতৰ িযমান্সলােনা কহৰৰ্।
হস্থহতশীল, নেীকৰণন্সযােয শহক্ত, হেহজটাইন্সজেন আৰু উদ্ভােনৰ চিত্ৰত নহেমক ৰাষ্ট্ৰন্সবাৰ িাৰতৰ
গুৰুত্বিূণম অংশীোৰ। এই ভ্ৰৰ্ন্সণ নহেমক অেলৰ সসন্সত আৰ্াৰ বহুিাহিক সহন্সযাহেতা আৰু অহধক
সম্প্ৰসাহৰত কৰাত সহায় কহৰব।
চেশলল উিহত অহাৰ সৰ্য়ত, ৰ্ই চৰ্াৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰিহত চৰ্ক্ৰ’ক লে কহৰবলল চিহৰছত ৰ'ৰ্।
ৰাষ্ট্ৰিহত চৰ্ক্ৰ’ অহত চশহতীয়ালক িুনৰ হনবমাহেত সহন্সছ আৰু ফলাফলৰ ৰ্াত্ৰ েহ হেনৰ হিছন্সতই
চৰ্াৰ ভ্ৰৰ্ন্সণ চতওঁক বযহক্তেতিান্সে অহিনন্দন জন্সনাোৰ সুন্সযাে হেয়াই নহয়, েুন্সয়ােন চেশৰ ৰ্াজৰ
ৰ্হনষ্ঠ সম্পকম আৰু অহধক ৰ্জবুত কহৰব। ইয়াৰ জহৰয়ন্সত িাৰত-োে চকৌশলেত অংশীোহৰত্বৰ
িৰেতী িযমায় হনধমাহৰত হব।
ৰাষ্ট্ৰিহত চৰ্ক্ৰ’ আৰু ৰ্ই হবহিন্ন আেহলক আৰু চোলকীয় হবৰ্য়ত িযমান্সলােনা কহৰৰ্ আৰু উিয়
চেশৰ ৰ্াজত সহন্সযাহেতাৰ হবহিন্ন হেশৰ ওিৰত আন্সলােনা কহৰৰ্। এয়া চৰ্াৰ েৃঢ় হবশ্বাস চয
েুেন চেন্সশ হযন্সহতু আন্তজমাহতক চিত্ৰত অহিন্ন েৃহষ্টিংেী বজাই ৰাহে েন্সল চসন্সয় আহৰ্ েুন্সয়ােন
চেন্সশ ইেন্সন হসেনৰ সসন্সত ৰ্হনষ্ঠ সহন্সযাহেতা কহৰব লাহেব।

ৰ্ই এন্সন এক সৰ্য়ত ইউন্সৰাি ভ্ৰৰ্ণ কহৰৰ্ হযসৰ্য়ত এই অেলন্সটা বহুন্সতা প্ৰতযাহ্বানৰ সিুেীন
সহন্সছ। ভ্ৰৰ্ণকালত ৰ্ই আৰ্াৰ ইউন্সৰািীয় অংশীোৰসকলৰ সসন্সত সহন্সযাহেতাৰ ৰ্ন্সনািাে আৰু
অহধক শহক্তশালী কহৰব হবোহৰৰ্। কাৰণ শাহন্ত আৰু সৰ্ৃহদ্ধ অজমনত এই চেশসৰ্ূহ িাৰতৰ
গুৰুত্বিূণম সহন্সযােী।
নতু ন হেল্লী
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