
 

 

িবেদশ ম ীৰ িকংডম অৱ বাহেৰইন 
মণ(৬ চে ৰ,২০১৪) 

৩ চে ৰ ২০১৪  

১. ক ীয় িবেদশ পিৰ মা আৰ ু বাসী ভাৰতীয় পিৰ মা ম ী  মতী 

সুষমা ৰােজ ৬ চে ৰ ২০১৪ তািৰেখ িকংডম অৱ বাহেৰইন মণ 

কিৰব ৷এইয়া হব  তওঁৰ বাহেৰইন আৰ ুপাৰস  উপ লীয় দশ ল থম 

চৰকাৰী  মণ ৷েতওঁৰ এই মণ কালত তওঁ বাহেৰইনৰ নতা সকলৰ 

সেত মতিবিনময় কিৰব ৷ 

২.  মতী সুষমা ৰােজ অভাৰিচ ভাৰতীয় ফিচিলেট ন চ াৰৰ  

(ওআইএফএচ) াৰা আেয়ািজত বাসী ভাৰতীয় সকলৰ সি লন এখনৰ 
উে াধনী অনু ানেটা অংশ হণ কিৰব ৷ ওআইএফএচ এক ক ীয় বাসী 

ভাৰতীয় পিৰ মা ম নালয় আৰ ুভাৰতত বাসী ভাৰতীয় সকলৰ 

িবিনেয়াগৰ উৎসাহ ব ধন,ব ৱসািয় অংশীদািৰ ৰ অেথ আৰ ুভাৰতৰ 

েদশ সমহুক বাসী ভাৰতীয় সকলৰ িবিনেয়াগৰ সুেযাগক সমহুক 

আগবেঢাৱাত সহেযাগ কৰাৰ বােব কনেফডােৰ ন অৱ ইি য়ান ই া ীৰ 
িমিলত ৰাজ ৱা আৰ ুব ি গত তৎতপৰতা ৷ 

৩. িনয়িমত উ  পযায়ৰ ৰাজৈনিতক িবিনময় আৰ ুিনকটতম ব ি ৰ 

সেত ব ি ৰ স ক াৰা িচি ত ভাৰত আৰ ুবাহেৰইেন এক সৗজন মলুক 

আৰ ুব ু ৰ স  উপেভাগ কিৰ আিহেছ ৷ মহামান  মহাৰাজ হািমদ িবন 

ইছা অল খািলফা ২০১৪ ৰ ফ ৱাৰী মাহত ভাৰতৈল থম বাৰৰ বােব 

আনু ািনক মণৈল আিহিছল ৷ 



৪.২০১৩-১৪ চনত বাহেৰইন আৰ ুভাৰতৰ মাজত স  হাৱা ি পা ীক 

বািণজ ই ১.৩ িবিলয়ন আেমিৰকান ডলাৰ অিত ম কিৰেছ ৷ পাৰস  

উপ লৰ দশ সমহুৰ িভতৰত বাহেৰইন ভাৰতৰ এক অিত ৰু পূণ 

বািণিজ ক অংশী াৰ ৷বাহেৰইনৰ গিতৰ ত ৩৫০,০০০ ত কও 

অিধক ভাৰতীয় নাগিৰকৰ কম অৱদান আেছ ৷ বাহেৰইনৰ িবকাশত 

তওঁেলাকৰ ইিতবাচক আৰ ুঅিত শংসিনয় অৱদােনই আমাৰ অি তীয় 

ি পা ীক অংশদািৰ ৰ এক লখত লবলিগয়া ঘাষণা ৷ 

৫. পাৰস  উপ লীয় অ লত িয ায় সাত িমিলয়ন ভাৰতীয়ক আিতথ  

আগবঢ়াইেছ সই অ লেটাৰ সুৰ া আৰ ুি ৰতা িবষয়েটাত ভাৰতৰ চুৰ 

অংশী াৰ হ আেছ ৷ভাৰতৰ েয়াজনীয় দইু তৃতীয়া অংশ খাৰলুা তল এই 
অ লেটােয় পুৰা কিৰ আিহেছ আৰ ুএই অ লেটা আমাৰ বহৃৎতম বািণিজ ক 

অংশী াৰ ৷ 

নতুন িদ ী 

৩ চে ৰ ২০১৪   


