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ডেনমার্কে র প্রধানমন্ত্রী হার হাইর্নস শ্রীমতী ডমর্ে ডেেররকর্সন রাষ্ট্রীয় সফর্র 9 ডের্ক 11 ই অর্টাবর ভারত 

ভ্রমণ কর্রর্েন। ডকারভে-19 শুরু হবার পর্র এই প্রেম ডকানও রাষ্ট্রপ্রধার্নর ভারত সফর।   

2. প্রধানমন্ত্রী ডেেররকর্সর্নর সার্ে উচ্চ পর্োর্য়র সরকারর এবং বযবসায়ী প্ররতরনরধরা এর্সর্েন। তার 

রিপারিক আর্ াচনায় প্রধানমন্ত্রী ডেেররকর্সন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নর্রন্দ্র ডমাদীর সার্ে কো বর্ র্েন। রতরন 

ভারর্তর মাননীয় রাষ্ট্রপরতর সার্েও সািাৎ কর্রর্েন। রবর্দশমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ডেেররকর্সর্নর সার্ে সািাৎ 

কর্রর্েন।     

3. দইু প্রধানমন্ত্রীর মর্ধয রিপারিক আর্ াচনা এক উ উণ এ এবং বধুুতবপূপ্ণে পরররবর্শর মর্ধয অনরু ত হর্য়র্ে র্া 

রকনা দইু ডদর্শর মর্ধয ঘরন  অংশীদাররবপূর্ক প্রদশেন কর্রর্ে।দইু পি 2020-র ডসর্েম্বর্র অনরু ত শীর্ে 

সর্ে র্ন স্থারপত গ্রীন স্ট্র্যার্েরিক পােে নাররশপ-এর অগ্রগরতর পর্োর্ াচনা কর্রর্েন।   

4. সফরকার্  দইু ডদশ খাদয রনরাপো, ডকাল্ড ডচইন, খাদয প্ররিয়াকরণ, সার, মৎসয, ি চার্ ইতযারদ ডিত্র 

সহ কৃরর্ প্ররু্রির ডির্ত্র সহর্র্ারগতা আরও সম্প্রসাররত করার রসদ্ধান্ত রনর্য়র্ে। স্মােে  ি  সম্পদ পররচা না, 

বিে য ডের্ক সর্বোেম সম্পদ সৃরির িনয ওর্য়স্ট েু ডবস্ট এবং কার্েকরর সরবরাহ শঙৃ্খ  পররচা নার মত 

সহর্র্ারগতার নতুন ডিত্রগুর  রচরিত হর্য়র্ে। উভয় পি স্বাস্থয ডির্ত্র সহর্র্ারগতার্ক স্বাগত িারনর্য়র্েন।    

5. উভয় ডনতা বায়ু এবং ডসৌর, ি , রশরপং এবং বন্দর, অবকাঠার্মা এবং বেৃাকার অেেনীরত সহ 

পুননেবীকরণর্র্াগয শরির মর্তা সবিু প্রর্ুরি এবং ডেকসই সমাধানগুর র্ত চ মান অংশীদাররর্বপূর প্রশংসা 

প্রকাশ কর্রন। 200 -র ডবশী ডেরনস ডকাম্পারন ভারর্ত ম ্ িাতীয় ব্রত ডর্মন ডমক ইন ইরিয়া, ি  

িীবন রমশন, স্মােে  রস উ, রেরিো  ইরিয়া, রি  ইরিয়া, নমারম গর্ে ইতযারদগুর  সামর্নর রদর্ক এরগর্য় 

রনর্য় র্াবার িনয  ভারর্ত সরিয় রর্য়র্ে। ডেরনস প্রধানমন্ত্রী আরও ভারতীয় ডকাম্পারনর্ক ডেনমার্কে  

রবরনর্য়াগ করার িনয আমন্ত্রন িারনর্য়র্েন।      

6. দইু প্রধানমন্ত্রী মহামারী পরবতী ববরিক অেেননরতক পুনরুদ্ধার, ইর্ন্দা-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং 



আফগারনস্তার্নর পরররস্থরত সহ আঞ্চর ক এবং ববরিক উ্নযয়ন রনর্য়ও আর্ াচনা কর্রর্েন ।  দইু ডনতা 

ভারত-ইইউ এফ উএ আর্ াচনা পুনরায় শুরু করার রসদ্ধান্তর্ক স্বাগত িারনর্য়র্েন এবং আশা প্রকাশ কর্রর্েন 

ডর্ তারা এক উ প্রােরমক তাররর্খ ডশর্ হর্ব। 

7. সফরকার্  ঐরতহযবাহী জ্ঞান, দিতা উ্নযয়ন, ভ্গভে স্থ ি  সম্পর্দর মযারপং এবং কু যান্ট প্রর্ুরির ডির্ত্র 

চার উ সরকার-ডের্ক সরকার সমর্ াতা স্মারক বা ডমর্মারািাম অব আিারস্টযারিং (র্মৌ) এবং চুরি 

রবরনময় করা হয়। এগুর  োডাও, সফর্রর পাশাপারশ রতন উ বারণরিযক চুরিও সম্প্নয হর্য়র্ে। 

8. প্রধানমন্ত্রী ডেেররকর্সন 2022 -এ ভারত -নরেে ক শীর্ে সর্ে র্ন ডর্াগদার্নর িনয প্রধানমন্ত্রী নর্রন্দ্র 

ডমাদীর্ক ডকার্পনর্হর্গন সফর করার িনয আমন্ত্রণ িারনর্য়র্েন।মাননীয় রাষ্ট্রপরত হার মযার্িরস্ট মারর্গ্রে II ডক 

আগামী বের ভারত সফর করার িনয আমন্ত্রণ িারনর্য়র্েন।   

9. তার সফরকার্  প্রধানমন্ত্রী ডেেররকর্সন আগ্রা এবং গরবে গুিরাে ভবন পররদশেন কর্রর্েন ডর্খার্ন রতরন 

ভারর্তর সমদৃ্ধশা ী সাংিৃরতক পরম্পরার এক   ক পররদশেন কর্রর্েন।গ্রীন স্ট্র্যার্েরিক পােে নাররশপ এবং 

ি বায়ু পররবতে ন ডমাকারব ায় ঘরন  সহর্র্ারগতার গুরুবপূ সম্পর্কে  অবিারভার ররসাচে  ফাউর্িশন আর্য়ারিত 

এক উ অন ুার্ন রতরন এক উ রবর্শর্ ভার্ণ ডদন। 

10.  রতরন রনউ রদরির ডকন্দ্রীয় রবদযা র্য়র োত্রীর্দর সার্েও কোবাতে া বর্ ন, ডর্খার্ন তার অে  উদ্ভাবনী 

গর্বর্ণাগার ডদখার এক উ সরু্র্াগ ডপর্য়র্েন। 

 
রনউ রদরি 

অর্টাবর 12, 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. 

 

 



 

 


