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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰৰ অদেবিয়া আৰু
বিবিবিন্স ভ্ৰমণ (ফিব্ৰুৱাৰী 10-15, 2022)
ফেব্ৰুৱাৰী 09, 2022
1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকদৰ, অদেবিয়ালি এক চৰকাৰী ভ্ৰমণত যাি 10-13
ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাবৰদে বিজৰ অদেবিয়াি প্ৰবতৰূপ, বমদছছ ফমবৰদচ ফপইিৰ বিমন্ত্ৰণত। এয়া
অদেবিয়ালি ফতওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ হ'ি বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী বহচাদপ। এয়া ক'বিড১৯ মহামাৰীৰ
সময়ত িন্ধ কৰা সীমা ফোিাৰ বপছত এয়া িাৰতৰ পৰা অদেবিয়ালি প্ৰথম উচ্চ স্তৰৰ
ভ্ৰমণ।
2. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় 4তম চতু িূূ জ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠকত অংশগ্ৰহণ কবৰি 11 ফেব্ৰুৱাৰী
2022 তাবৰদে ফমিৱিূত, অদেবিয়া, জাপাি আৰু মাবকূ ি যুক্তৰােৰ বিদেশ মন্ত্ৰীসকিৰ
বসদত। এয়া এক সুদযাগ হ'ি মন্ত্ৰীসকিৰ িাদি ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চিত অিুবিত ফহাৱা বিজৰ
িাৰচু ুদৱি বিঠকৰ বিবত বিণূয় কৰাৰ আৰু আঞ্চবিক ফকৌশিগত বিষয়সমূহৰ ওপৰত িাি
বিবিময় কৰাৰ এক বিিামূিীয়া, মুক্ত আৰু অন্তিুূ ক্ত ইদডা-ফপবচবেক অঞ্চিৰ প্ৰবত বিজৰ
উলমহতীয়া েশূিৰ প্ৰবত িক্ষ্ু ৰাবে। মন্ত্ৰীদকইজদি অিুাহত চতু িূূ জ সহদযাবগতা পুিৰীক্ষ্ণ
কবৰি আৰু 2021 চিত েুেি সবিিিত ফিতাসকদি ফ াষণা কৰা ধিাত্মক আৰু গঠিমূিক
সূচীৰ ওপৰত গঠি কবৰি, সমসামবয়ক প্ৰতুাহ্বািদিাৰ সদবাধি কবৰিলি ফযদি ক'বিড
মহামাৰী, ফযাগাি শংেি, গুৰুত্বপূণূ প্ৰযুবক্ত, জিিায়ু পবৰৱতূ ি, আন্তঃগাঁথবি আবে।
3. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু অদেবিয়াি বিদেশ মন্ত্ৰীদয় 12তম বিদেশ মন্ত্ৰী গাঁথবি আদিাচিাৰ
সহ-সিাপবতত্ব

কবৰি

12

ফেব্ৰুৱাৰী

2022

তাবৰদে।

মন্ত্ৰীদকইজদি

িাৰত-অদেবিয়া

ফকৌশিগত অংশীোবতূ িৰ প্ৰগবত বিৰীক্ষ্ণ কবৰি আৰু পাৰস্পবৰক ৰুচীৰ বিপক্ষ্ীয়, িহুপক্ষ্ীয়
আৰু আঞ্চবিক বিষয়সমুহ আদিাচিা কবৰি।
4. এদকবেিাই, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় উদিাধিী বিদেশ মন্ত্ৰীৰ চাইিাৰ গাঁথবি আদিাচিাৰ
(এেএমবচএেবড) সহ-সিাপবতত্ব কবৰি অদেবিয়াি বিদেশ মন্ত্ৰী, বমদছছ ফমবৰদছ ফপইিৰ
বসদত। মন্ত্ৰীদকইজদি চাইিাৰ আৰু চাইিাৰ-সক্ষ্ম গুৰুত্বপূণূ প্ৰযুবক্তৰ ওপৰত িাৰত-অদেবিয়া
গাঁথবি িুৱিাৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰবত ফহাৱা প্ৰগবত আৰু আিুষংবগক বিয়া পবৰকল্পিা বিৰীক্ষ্ণ
কবৰি বয ফতওঁদিাদক জুি 2020 চিত স্বাক্ষ্ৰ কবৰবছি প্ৰধাি মন্ত্ৰী শ্ৰী িদৰন্দ্ৰ ফমােী আৰু
অদেবিয়াি প্ৰধাি মন্ত্ৰী স্ক'ট মবৰচিৰ মাজত ফহাৱা িাৰচু ুদৱি ফিতা বিঠকত ফপ্ৰক্ষ্াপটত।
5. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ সূচীত িগদত অদেবিয়াি ৰাজলিবতক ফিতা, বশক্ষ্াবিে আৰু িুৱসায়,
িগদত িাৰতীয় প্ৰৱাসী আৰু বশক্ষ্াথীসকিৰ বসদত বিঠক আদছ।

6. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় িগদত বেবিবপন্সলি এক বিপক্ষ্ীয় ভ্ৰমণ কবৰি 13-15 ফেব্ৰুৱাৰী
2022 তাবৰদে। এয়া বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী বহচাদপ বেবিবপন্সলি ফতওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ।
7. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় বিজৰ প্ৰবতৰূপ, বেবিবপন্সৰ বিদেশ বিষয়ক সবচি ফটঅ'ড'ৰ' এি
িকবচি জুবিয়ৰৰ বসদত আদিাচিাত িবহি। মন্ত্ৰীদকইজদি িদৱবৰ 2020 চিত িাৰচু ুদৱি
ধৰদণ ফতওঁদিাদক সহ-সিাপবতত্ব কৰা বিপক্ষ্ীয় সহদযাবগতাৰ ওপৰত যুটীয়া কবমচিৰ বিঠকৰ
বপছৰ বিপক্ষ্ীয় সম্পকূ ত ফহাৱা বিকাশ বিৰীক্ষ্ণ কবৰি। পাৰস্পবৰক ৰুচীৰ আঞ্চবিক আৰু
আন্তঃৰােীয় বিষয়দিাদৰা আদিাচিা কৰা হ'ি।
8. বেবিবপন্সৰ ৰাজলিবতক ফিতত্বৰ বসদত আি বিঠকসমূহৰ িাবহদৰ, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় এই
ভ্ৰমণত মাবিিাত িাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ বসদত বমথবিয়া কবৰি।
9. এই ভ্ৰমদণ ইদডা-ফপবচবেক, অদেবিয়া আৰু বেবিবপন্সৰ, বয এবচয়ািৰ এক শীষূৰ সেসু,
আমাৰ মূি অংশীোৰসকিৰ বসদত বিপক্ষ্ীয় সম্পকূ ক অবধক গবত প্ৰোি কবৰি িুবি আশা
কৰা বহদছ।
নতু ন বেল্লী
ফিব্ৰুৱাৰী 09, 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.

