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োরভের সম্মানীয় উপ রাষ্ট্রপতে (এইচতেতপআই)শ্রী জগদীপ ধনকর কাোর রাভষ্ট্রর আতির, তিজ 
িাইভনস শেখ োতিি তিন িািাদ  আল থাতনর আিন্ত্রভে 20-21ভে নভেম্বর 2022 –এ কাোর 
সফর কভরভেন। তেতন 20ভে নভেম্বর তফফা তিশ্বকাভপর উভবাধনী অনুষ্ঠাভন উপতিে তেভলন এিং 
21ভে নভেম্বর োরেীয় সম্প্রদাভয়র একাংভের সাভথ সাক্ষাৎ কভরন।   

2. োরভের সম্মানীয় উপ রাষ্ট্রপতে (এইচতেতপআই) শক তিিান িন্দভর অেযথথনা জানান 
কাোভরর আতির পতরিাভরর এক সদসয, প্রতেিন্ত্রী তিজ এভেভলতি শেখ ফািাদ তিন ফয়সাল 
আল-থাতন।  

3. োরভের সম্মানীয় উপ রাষ্ট্রপতে (এইচতেতপআই) কাোভরর আতির তিজ িাইভনস শেখ 
োতিি তিন িািাদ আল থাতন এিং  অনযানয তিতেষ্ট িযতি িভগথর সাভথ উভবাধনী অনুষ্ঠাভন 
শ াগদান কভরভেন। এর ফাাঁভক তেতন কাোভরর আতির, রাষ্ট্রসভের িিাসতচি, তফফা শপ্রতসভেন্ট, 
আইওতস শপ্রতসভেন্ট এিং তিভশ্বর অনযানয শনেৃিৃভন্দর সাভথ পারস্পতরক আলাপ আভলাচনা 
কভরভেন।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. োরভের সম্মানীয় উপ রাষ্ট্রপতে (এইচতেতপআই) োর সফরকাভল, োরেীয় িযিসায়ী, 
তিতেন্ন োরেীয় শগাষ্ঠী সংগঠভনর িতরষ্ঠ সদসয, তেক্ষাতিদ, তচতকৎসক এিং শ্রতিক সি োরেীয় 
সম্প্রদাভয়র তিতেন্ন তিতেষ্ট সদসযভদর সাভথ সাক্ষাৎ কভরন।   

5. োরভের সম্মানীয় উপ রাষ্ট্রপতে (এইচতেতপআই) োরেীয় সম্প্রদাভয়রসদসযভদর এক তিোল 
সিাভিভে োষে প্রদান কভরন। তেতন দইু শদভের িভধয জনগভের সাভথ জনগভের সম্পকথ ভক িতধথে 
করার ক্ষাভে কাোভর িসিাসকারী 840,000 োরেীয়ভদর অিদাভনর প্রেংসা কভরন। তেতন 
তিতেন্ন শক্ষভে োরভের অগ্রগতের কথা েুভল ধভরন এিং সািভনর িের জানুয়াতর িাভস প্রিাসী 
োরেীয় তদিস উদ াপভন অংে গ্রিে করার জনয োভদর আিিান জানান।                                                                                                                                                                            

6. োরভের সম্মানীয় উপ রাষ্ট্রপতে (এইচতেতপআই) কাোর জােীয় তনউতজয়ািও পতরদেথন 
কভরন। তেতন োরে এিং কাোভরর িভধয  ুগান্তরিযাপী এিং জনগভের সাভথ জনগভের সংভ াভগর 
প্রতেফলন ঘটান।   

7. 2023 –এ দইু শদে োভদর কূটননতেক সম্পভকথ র 50 িের উদ াপন করভে চভলভে, শসই 
কারভে সফরটি োরে-কাোর তবপাতক্ষক িনু্ধত্বপূেথ সম্পকথ র আরও উন্নতেসাধন কভর।  

 
তনউ তদতি 

নভেম্বর 21, 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. 

 


