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আমেরিকা যুক্তিামেি িােপরিি সামে প্রধানেন্ত্রীি বৈঠক 
সসমেম্বি 24, 2021 

1. 24 সে সসমেম্বি 2021 িারিমে আমেরিকা যুক্তিামেি িােপরি রিজ এমেমেরি সজামেফ আি ৈাইমেমনি 

সামে প্রধানেন্ত্রী নমিন্দ্র সোদীি একটি উষ্ণ এৈং ফেপ্রসু বৈঠক িমেমে।  

2.  2021 -এি জানেুািী োমস িােপরি ৈাইমেন িােপরি িৈাি পমি এইটিই রেে দইু সনিাি েমধে 

সেিীমি উপরিি সেমক প্রেে বৈঠক। সনিৃৈনৃ্দ, ভািি-োরকি ন যুক্তিাে ৈোপক বৈরিক সকৌেেগি অংেীদারি 

এৈং রিপারিক সিমযারগিামক আিও েরক্তোেী কিা সম্ভাৈনা রনমে পযিামোচনা কিাি সুরৈধা গ্রিণ কমিমেন। 

প্রধানেন্ত্রী ৈমেন সয, গণিারন্ত্রক েেূেমৈাধ, প্রযুরক্ত, ৈারণজে, আোমদি জনগমণি প্ররিভা, প্রকৃরিি নোস েরক্ত 

এৈং সমৈিাপরি আিাি পিম্পিাি স্তমম্ভি উপমি রভরি কমি ভািি এৈং োরকি ন যকু্তিাে রূপান্তমিি একদেমক 

প্রমৈে কমিরেে। রৈমদে এৈং প্ররিিিা েন্ত্রীমদি ৈাৎসরিক 2+2  েন্ত্রীস্তিীে আমোচনা সি রৈরভন্ন সিমে 

আসন্ন রিপারিক আমোচনামক সনিৃৈনৃ্দ ্াগি জারনমেমেন , সযটি ভরৈ্েমিি জনে অগ্রারধকািমক রচরনিতি 

কিমৈ।   

3. দইু সনিা সকারভে -19 পরিরিরি এৈং অরিোরিমক সীোৈদ্ধ িাোি সিমে জারি োকা ভািি-োরকি ন 

যুক্তিাে সিমযারগিা রনমে আমোচনা কমিন।এই প্রসমে, ভািমিি জারি োকা টিকাদামনি প্রমচষ্টা এৈং 

সািারৈমি সকারভে সিমযারগিা সপৌৌঁমে সদৈাি প্রমচষ্টামক িােপরি ৈাইমেন প্রেংসা কমিন।   

4. রিপারিক ৈারণজেমক আিও ৈরৃদ্ধ কিাি প্রচুি সুমযাগমক ্ীকৃরি রদমে উভে সনিা সিেি িমেমেন 

সয,ৈারণরজেক সংমযাগমক ৈাড়াৈাি উপােগুরেমক রচরনিতি কিাি জনে এই ৈেমিি সেম্ি রদমক পিৈিী সেে 

পরেরস সফািামেি আহ্বান কিা িমৈ। ভািি-োরকি ন যকু্তিাে জেৈােু এৈং পরিশ্রুি েরক্ত এমজন্ডা 2030 

অংেীদারিমেি অধীমন পরিশ্রুি েরক্তি রৈকাে এৈং অিেন্ত গুরুেপূণি প্রযরুক্তি রনমোজমনি গরিৈরৃদ্ধ কিাি 

জনে িািা সিেি িমেমেন। োরকি নযুক্তিামে রৈোে সংেেক প্রৈাসী ভািিীেমদি ্ীকৃরি রদমে প্রধানেন্ত্রী দইু 

জারিি েমধে জনগমণি সামে জনগমণি বেেী এৈং গরিেীেিা সিজিি ও উচ্চ রেিাি সংমযাগ সম্প্রসািমণি 

গুরুমেি উপমি সিোপাি কমিমেন।         

5. আফগারনস্তামনি পরিরিরি সি দরিণ এরেোি আঞ্চরেক ঘটনাৈেী রনমে সনিৃৈনৃ্দ িামদি দরৃষ্টভরেি 

রৈরনেে কমিমেন, এৈং রৈিৈোপী সন্ত্রাসৈামদি রৈরুমদ্ধ একসামে কাজ কিাি জনে িামদি অেীকামিি কো 



পুনিাে ৈেক্ত কমিমেন; ও সীোন্ত অঞ্চমে সন্ত্রামসি রনন্দা কমিমেন। িারেৈানমদি, িামদি অেীকািমক সেমন 

চো, সেস্ত আফগানমদি োনৈারধকািমক সম্মান কিা, এৈং আফগারনস্তামন রনিরৈরিন্ন োনরৈক সিােিা 

প্রদামনি অনেুরি সদৈাি জনে িািা আহ্বান জারনমেমেন। আফগান জনগমণি প্ররি িামদি দীঘিমেোদী 

প্ররিশ্রুরিি পরিমপ্ররিমি, উভে সনিা একেি িন সয ভািি এৈং োরকি ন যুক্তিাে সৈ আফগানমদি একটি 

অন্তভুি রক্তেেূক এৈং োরন্তপূণি ভরৈ্েমিি জনে এমক অপমিি এৈং িামদি অংেীদািমদি সামে ঘরনষ্ঠভামৈ 

সেন্বে অৈোিি িােমৈ। 

6. সনিৃৈনৃ্দ ভািি-প্রোন্ত েিাসাগিীে অঞ্চে সম্পমকি   িামদি দরৃষ্টভরেিও রৈরনেে কমিমেন এৈং একটি 

উন্মকু্ত, উদাি এৈং একরেি ভািি-প্রোন্ত েিাসাগিীে অঞ্চে রনমে িামদি ভাগকমি সনওো দরৃষ্টভরেমক 

পুনিাে রনরিি কমিমেন। 

7. জেৈােু পরিৈিি ন এৈং সন্ত্রাসৈামদি েমিা বৈরিক রৈ্মে সকৌেেগি দরৃষ্টভরে এৈং ভাগাভারগ ্ামেিি 

কািমণ ভািি ও োরকি ন যকু্তিাে আন্তজি ারিক সংিাে একসমে কাজ চারেমে সযমি সম্মি িমেমে। 
8. প্রধানেন্ত্রী সোদী িােপরি ৈাইমেন এৈং ফার্স্ি  সেরে েঃ রজে ৈাইমেনমক ভািমি আসাি জনে আেন্ত্রণ 
জারনমেমেন। দইু সনিা িামদি উচ্চপযিামেি আমোচনামক চারেমে রনমে সযমি, ৈরেষ্ঠ রিপারিক বেেী সম্পকি মক 
এরগমে রনমে যাৈাি জনে, িামদি বৈরিক অংেীদারিেমক সেদৃ্ধ কিাি জনে সম্মি িমেমেন।    
 
ওোরেংটন রে রস 

সসমেম্বি 24, 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. 


