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কুয়েযের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মন্ত্রন্ত্রসভা ন্ত্রিষ়েক প্রন্ত্রেমন্ত্রী মাননী়ে শেখ 
ড. আহযমদ নাযসর আল-শমাহাম্মদ আল-সািাহর ভারে সফর ( 
17-18 মার্চ , 2021 ) 
মার্চ  18, 2021 
 
কুয়েয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষদ ন্ত্রবষেক মন্ত্রী মাননীে শেখ ড. আহয়মদ নায়ের আল-শমাহাম্মদ 
আল-োবাহ, 17-18 মার্চ  2021 ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ জেেঙ্কয়রর আমন্ত্রয়ে ভারে েফর কয়রন। 
18 মার্চ , 2021 েকায়ল দইু মন্ত্রী সাক্ষাৎ কয়রন এবং ভারে-কুয়েে ন্ত্রিপান্ত্রিক েম্পকচ  এবং উভে শদয়ের 
আঞ্চন্ত্রলক উন্নেন ন্ত্রবষয়ে আয়লার্না কয়রন। তাাঁরা দ'ুই শদয়ের ময়যে বনু্ধত্বপূেচ সম্পর্কে র ঐততহ্য এন্ত্রিয়ে ন্ত্রনয়ে 
যাওোর উপাে এবং পন্থা অনুেন্ধান কয়রন। 
 
প্রযানমন্ত্রী শ্রী নয়রন্দ্র শমাদীর উয়শ্যয়েে শলখা কুয়েয়ের মহামানে প্রযানমন্ত্রী শেখ োবাহ খায়লদ আল-হামাদ 
আল-োবাহর একটি ন্ত্রর্ঠি পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীে শেখ ড. আহয়মদ নায়ের আমায়দর পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হায়ে 
েুয়ল শদন। 
 
েফয়রর েমে ন্ত্রবয়দে মন্ত্রক পযচায়ে একটি শযৌথ মন্ত্রী কন্ত্রমেন প্রন্ত্রেষ্ঠার ন্ত্রবষয়ে একটি শযৌথ ন্ত্রববৃন্ত্রে জান্ত্রর 
করা হয়েন্ত্রিল। পররাষ্ট্র দফেয়রর েব মন্ত্রনা এবং শযৌথ কাযচন্ত্রনবচাহী শিাষ্ঠীর েমস্ত ন্ত্রিপান্ত্রিক প্রান্ত্রেষ্ঠান্ত্রনক 
কাযচক্রয়মর জনে একটি িাো ন্ত্রহোয়ব কাজ করয়ব শযৌথ কন্ত্রমেয়নর ববঠকটি (শজন্ত্রেএম)। হ্াইর্রাকার্েন, 
জনেন্ত্রি ও েন্ত্রক্রেো এবং স্বাস্থ্ে শেবা েম্পন্ত্রকচ ে ন্ত্রবদেমান শযৌথ কাযচন্ত্রনবচাহী শিাষ্ঠী িাডাও বান্ত্রেজে ও 
ন্ত্রবন্ত্রনয়োি, প্রন্ত্রেরিা এবং েুরিা ইেোন্ত্রদর উপর নেুন শজডান্ত্রিউন্ত্রজএে স্থ্াপন করার পন্ত্ররকল্পনা করা 
হয়েয়ি। 
 
2021 োয়লর শফব্রুোন্ত্রর মায়ে ভারয়ে প্রস্তুে শকান্ত্রভন্ত্রেল্ড ভোকন্ত্রেননর 200,000 শডাজ কুয়েয়ে েরবরাহ 
করার জনে ন্ত্রবয়দেী মন্ত্রী শেখ আহয়মদ নায়ের ভারে েরকারয়ক যনেবাদ জানান। শকান্ত্রভড-19 মহামারীর 
েমে কুয়েয়ে বেবােকারী বৃহৎ ভারেীে েম্প্রদায়ের েুরিা এবং েবচাঙ্গীে বেবস্থ্া করার জনে ন্ত্রবয়দে মন্ত্রী 
কুয়েয়ের শনেৃত্ব এবং েরকারয়ক যনেবাদ জানান। ন্ত্রেন্ত্রন আো কয়রন শয েীঘ্রই ভারেীেরা বৃহত্তর েংখোে 
কুয়েয়ে ভ্রমে শুরু করয়ে েিম হয়ব। শকান্ত্রভড-19 মহামারীর ন্ত্রবরুয়ে কুয়েয়ের লডাইয়ের প্রন্ত্রে তততন 
ভারয়ের ন্ত্রনরন্ত্রবন্ত্রিন্ন েমথচন প্রকাে কয়রন। স্বাস্থ্ে েুরিা শিয়ে েহয়যান্ত্রিো বাডায়নার প্রয়োজনীেোর উপর 
উভে পিই শজার শদন। 
 
কুয়েয়ের োয়থ বান্ত্রেজে নক্ষর্ে ভারে অনেেম বৃহত্তম অংেীদার। দইু শদয়ের ময়যে েন্ত্রি, বান্ত্রেজে, স্বাস্থ্েয়েবা, 



প্রন্ত্রেরিা এবং প্রযুন্ত্রি, আইটি, োইবার েুরিা, েংসৃ্কন্ত্রে, ন্ত্রেিা এবং পযচটয়নর ময়ো শিয়ে আরও শজারদার 
ও িভীর েম্পকচ স্থ্াপয়নর উয়েখয়যািে েুয়যাি বেচ মান। ন্ত্রবয়দেমন্ত্রী জ্বালানী, পন্ত্ররকাঠায়মা, খাদে েুরিা, 
স্বাস্থ্েয়েবা এবং ন্ত্রেিা েহ ন্ত্রবন্ত্রভন্ন শিয়ে কুয়েে শথয়ক ভারয়ে আরও ন্ত্রবন্ত্রনয়োয়ির আমন্ত্রে জানান। 
 
উভে মন্ত্রী েবচয়েষ আঞ্চন্ত্রলক এবং আন্তজচ ান্ত্রেক উন্নেন পযচায়লার্না কয়রন এবং বহুপান্ত্রিক শফারায়ম 
পারস্পন্ত্ররক স্বাথচজন্ত্রডে ন্ত্রবষয়ে ঘন্ত্রনষ্ঠভায়ব কাজ করয়ে েম্মে হন। দইু পিই 2021-22 োয়ল োয়দর 
ময়যে কূটননন্ত্রেক েম্পকচ  প্রন্ত্রেষ্ঠার 60েম বান্ত্রষচকী শযৌথভায়ব উদযাপন করয়ব। 
 
ন্ত্রনউ ন্ত্রদন্ত্রি 
মার্চ  18, 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. 


