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সার্বিয়ার র্বদেশমন্ত্রী র্িজ এদেদের্ি শ্রীযুক্ত র্িদ াো সসোদ ার্িদের
িারত সফর
সসদেম্বর 21, 2021
সার্বিয়ার রাষ্ট্রপর্তর র্বদশষ েূত র্িদসদব সার্বিয়ার র্বদেশমন্ত্রী র্িজ এদেদের্ি শ্রীযুক্ত র্িদ াো সসোদ ার্িে 19

- 20 সসদেম্বর 2021 -এ এ টি সর ার্র সফদর িারদত

এদসর্িদেি।

2. তার সফর াদে র্তর্ি িারদতর মািিীয় উপরাষ্ট্রপর্তর আিবাদি তাাঁর সাদে সাক্ষাৎ

দরি এবং

র্বদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শং দরর পাশাপার্শ র্বদেশ প্রর্তমন্ত্রী শ্রীমতী মীিাক্ষী সের্ির সাদেও আদোেিা

3. িারত এবং সার্বিয়া সজাট র্িরদপক্ষ আদদােদির সি-প্রর্তষ্ঠাতা র্িদসদব, পারস্পর্র
এবং আন্তজিার্ত

গুরুদের র্িপার্ক্ষ

র্বষয়গুর্েদত ঘর্িষ্ঠ সিদযার্িতা িারা র্ের্িত ঘর্িষ্ঠ ও বন্ধু েপূর্ি সম্প ি উপদিাি

েদেদি । িারদতর পক্ষ সেদ

দরি।

দর

প্রেম িযাম (এিএএম) আদদােদির 60 বির পূর্তি উপেদক্ষ 2021 সাদের

11-12 অদটাবদর সবেদেদড স্মার

অিুষ্ঠাি আদয়াজদির সক্ষদে সার্বিয়াদ

4. পররাষ্ট্র েফতদরর পরামশি এবং পরবতী
র্িপক্ষীয় সম্প ি আরও েৃঢ় ও িিীর

দয়

মাদস অেিনির্ত

শুি ামিা জািাদিা িদয়দি।

সিদযার্িতা সংক্রান্ত সযৌে

রার র্বষদয় উিয় পদক্ষর মদযয বযাপ

র্মশিসি

মতর্বর্িময় িদয়দি। তারা েুই

সেদশর মদযয উচ্চ পযিাদয়র র্বর্িমদয়র যারাবার্ি তায় সদন্তাষ প্র াশ দরি এবং ৃ র্ষ, িােয প্রর্ক্রয়া রর্, রাসায়র্ি ,
ওষুয প্রস্তুত, ইদে ট্রর্িে, আইটি ও আইটিইএস, িারী প্রদ ৌশে, যন্ত্রপার্ত ও সরঞ্জাম, পর্র াঠাদমা এবং র্িমিাদর্র সক্ষদে
সিদযার্িতা বৃর্ির সুদযাি র্িদয় আদোেিা দর।

5. উিয় পক্ষ এদ অপদরর জাতীয় তৃি পক্ষ তৃি

প্রেত্ত স ার্িড িযা র্সি সিদের স্বী ৃ র্তদত পারস্পর্র বযবস্থার

েূ ডান্ত রর্দ স্বািত জািাি। এটি জিিদর্র সাদে জিিদর্র সযািাদযাি এবং বযবসা ও বার্র্দজযর উদেদশয
সফদর উৎসাি সজািাদব।

6. সফর াদে কূটনির্ত
মিসংস্থাি

সংক্রান্ত

র্মশি এবং িসুযোর পোর্য ারী সেসযদের র্িিি রশীেদের জিয োিজি
এ টি

েু র্ক্ত

স্বাক্ষর্রত

িয়।

7. েুই মন্ত্রী পারস্পর্র

স্বাদেির আঞ্চর্ে

এবং আন্তজিার্ত

র্বষয়গুর্ে র্িদয়ও র্িদজদের মদযয মত র্বর্িময়

দরি। তারা সিমত িদয়দিি সয আইদির শাসি এবং সাবিদিৌমদের প্রর্ত সম্মাি এবং আঞ্চর্ে
আন্তজিার্ত

সম্পদ ি র সমৌর্ে

িীর্ত যা স দের িারা পােি

অিণ্ডতা,

রা আবশয ।

র্িউ র্ের্ি
সসদেম্বর 21, 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.

