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পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর 2020 সাভের 24 থেভে 29 নভেম্বর পর্যন্ত বাহরাইন, সংরু্ক্ত আরব 
আমমরশাহী এবং থসভশেস সফর েরভবন। সফরোভে মিমন থসসব থেভশর মবভেশমন্ত্রী এবং শীর্য থনিৃভের 
সাভেও সাক্ষাি েরভবন। 
 
ডঃ জয়শঙ্কভরর 24-25 নভেম্বভরর বাহমরন সফর পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহসাভব িার প্রেম সফর হভব। মিমন 11 
নভেম্বর বাহরাইভনর প্রধানমন্ত্রী মহামানয মপ্রন্স খমেফা মবন সােমান আে খমেফার মৃিুযভি বাহরাইন 
থনিৃভের প্রমি োরি সরোর ও জনগভের পক্ষ থেভে বযমক্তগিোভব থশাে প্রোশ েরভবন। মিমন 
মিপামক্ষে মবর্য় এবং পারস্পমরে স্বােয সংমিষ্ট আঞ্চমেে সমসযা সহ আন্তজয ামিে সমসযা মনভয়ও আভোচনা 
েরভবন। বাহরাইভন 350,000 -এরও থবমশ োরিীয় বসবাস েভরন এবং থোমেড -19 মহামারী 
থমাোভবোয় ে'ুথেশ এেসভে োজ েভরভে। এয়ার বাবে বযবস্থাপনার অধীভন েইু থেভশর মভধয মবমান 
চোচে েরভে। 
 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী 25-26 নভেম্বর সংরু্ক্ত আরব আমমরশাহী সফর েরভবন। িার 26 নভেম্বর সংরু্ক্ত 
আরব আমমরশাহীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহামানয থশখ আবেলু্লাহ মবন জাভয়ে আে নামহয়াভনর সাভে সাক্ষাি 
েরার েো রভয়ভে। উেয় থনিাই আমাভের সুমবসৃ্তি থেৌশেগি অংশীোমরভের অংশ মহসাভব োরি এবং 
সংরু্ক্ত আরব আমমরশাহীর মভধয েেুয ান্ত সহভর্ামগিা এবং মবমেন্ন আঞ্চমেে ও আন্তজয ামিে মবর্ভয় 
মিমবমনময় েরভবন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী থোমেড পরবিী পমরমস্থমিভি সংরু্ক্ত আরব আমমরশাহীভি োরিীয় 
েমীভের চােমর পুনরায় চােু েরার উপায়গুমে মনভয়ও আভোচনা েরভবন। সংরু্ক্ত আরব আমমরশাহীভি 
3 মমমেয়ভনরও থবমশ োরিীয় বসবাস এবং োজ েভরন। 
 
থোমেড -19 মহামারীভিও োরি এবং সংরু্ক্ত আরব আমমরশাহী উচ্চ পর্যাভয়র থর্াগাভর্াগ বজায় 
থরভখভে। প্রধানমন্ত্রী নভরন্দ্র থমােী মহামারী চোোেীন আবু ধামবর ক্রাউন মপ্রন্স মহামানয থশখ থমাহাম্মে 
মবন জাভয়ে আে নামহয়াভনর সাভে েো বভেভেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী গি েভয়েমাভস সংরু্ক্ত আরব 
আমমরশাহীর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাভেও থবশ েভয়েবার েো বভেভেন। মিমন 2020 সাভের থসভেম্বভর 
োরি-সংরু্ক্ত আরব আমমরশাহীর থর্ৌে েমমশন ববঠভের সোপমিে েভরন। নভেম্বর মাভসর প্রেম মেভে 
আমাভের বামেজয ও মশল্প ও থরেপে মন্ত্রী এবং আবুধামব মবমনভয়াগ েিৃয পক্ষ (এমডআইএ) –এর 
থচয়ারমযাভনর সোপমিভে মবমনভয়াভগর জনয উচ্চ পর্যাভয়র টাস্কভফাভসযর (এইচএেটিএফআই) এেটি ববঠে 
অনুমিি হভয়মেে।  



 
 
সফভরর চূডান্ত পর্যাভয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রী 27-28 নভেম্বর 2020 িামরভখ থসভশেস সফর েরভবন। পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী, থসভশেভসর নবমনবযামচি রাষ্ট্রপমি মহামানয মমঃ ওয়াভেে রামোেোনভে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নভরন্দ্র 
থমােীর শুভেচ্ছা জানাভবন এবং িার সাভে নিুন সরোভরর অগ্রামধোর মনভয় আভোচনা এবং ইভদা-
থসভশেস মিপামক্ষে সম্পেয  আরও থজারোর েরার েভক্ষয েো বেভবন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিুন মবভেশমন্ত্রী ও 
পর্যটন মন্ত্রী মহামানয মসভভেস্টার রাভেগন্ড-এর সাভেও মিপামক্ষে পরামশয ও আভোচনা েরভবন। 
 
বনউ বিল্লী 
নশেম্বর 23, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


