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______________________________________________________________________ 

হিজ িাইনেস শেখ খাহিফা হিে জানেদ আি োিোনের প্রোনে 
শোকজ্ঞাপনের উনেনেে ভারনের উপরাষ্ট্রপহের ইউএই সফর 
শে 15, 2022 

 

ইউএই -র প্রাক্তে শপ্রহসনেন্ট এিং আিু ধাহির োসক হিজ িাইনেস শেখ খাহিফা 
হিে জানেদ আি োিোনের দুুঃখজেক েেুৃেনে ইউএই-র শেেৃিৃনের প্রহে ভারে 
সরকানরর েরফ শেনক েকজ্ঞাপনের উনেনেে ভারনের উপরাষ্ট্রপহে শ্রী এে 
শিঙ্কাইো োইেু 15 ই শে 2022 োহরনখ ইউএই সফর কনরনেে।  

 
আজ দপুুনর আিু ধাহিনে অিেরে করার পনর ইউএই-র েি-হেিবাহিে শপ্রহসনেন্ট 
হিজ িাইনেস শেখ েিম্মদ হিে জানেদ আি োিোে, রাজপহরিার এিং ইউএই-র 
সেস্ত শেেৃিৃনের প্রহে োর শোকজ্ঞাপনের জেে উপরাষ্ট্রপহে সরাসহর েেুহরফ 
প্রাসানদ যাে।   

 
উপরাষ্ট্রপহে রাষ্ট্রপহে শ্রী রােোে শকাহিে এিং প্রধােেন্ত্রী শ্রী েনরর মোদ শোদীর 
েকিােব া প্রদাে কনরে এিং এই কঠিে সেনে ভারে এিং োর জেগে শয 
ইউএই-র পানে  রনেনে শসই কো পুেরাে িেক্ত কনরনেে।  

 
উপরাষ্ট্রপহে আেনের সানে স্মরে কনরনেে শয, হিজ িাইনেস শেখ খাহিফা হিে 
জানেদ আি োিোে-এর শেেৃনে ভারে-ইউএই সম্পকব  দইু শদনের োগহরকনদর 
পারস্পহরক সুহিধানেব অনেকখাহে সেৃহিিাভ কনরনে এিং শেখ খাহিফা এক হিোি 
সংখেক ভারেীে সম্প্রদানের োেষুনদর প্রহে , যারা োনক উচ্চসম্মানের আসনে 
িহসনেহেনিে োনদর প্রহে হিনেষ যত্ন হেনেহেনিে। 

 
এর আনগ, হিনদেেন্ত্রী েুঃ এস জেেংকর 14 ই শে 2022 োহরনখ হেউ হদহিনে 
ইউএই-র দেূািানস হগনে ভারনের েরফ শেনক শোক জ্ঞাপে কনর এনসনেে। 
ভারে 14ই শে 2022 োহরনখ একহদনের রাষ্ট্রীে শোকও পািে কনরনে।    

 

হিজ িাইনেস শেখ েিম্মদ ইউএই-র েৃেীে শপ্রহসনেন্ট হেিবাহিে িিার জেে 
উপরাষ্ট্রপহে োনক োর শুভকােো জ্ঞাপে কনরনেে। উপরাষ্ট্রপহে িনিনেে শয 



োর পহরিযবা ও শেেৃনের অধীনে দইু শদে েি েি এিং হিহভন্ন শেনে োনদর 
ঐহেিাহসক ও িোপক শকৌেিগে সম্পকব নক সােনের হদনক এহগনে হেনে যানি। 

 

উপরাষ্ট্রপহের সানে হেনিে ইউএই-শে ভারনের রাষ্ট্রদেূ, উপরাষ্ট্রপহের সহিি, যুগ্ম 
সহিি(গািফ) এিং ভারে সরকানরর অেোেে উচ্চপদস্থ আহধকাহরকরা। 

 

আবু ধাবব 
মে 15, 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. 

 
 


