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বিদেশ ও সংসে বিষয়ক প্রবিমন্ত্রী শ্রী বি.মুরাবিধরণ 2020 সাদির 16-17 বিদসম্বর ওমাদে 
সরকারী সফর করদিে। প্রবিমন্ত্রী বিসাদি এটিই ওদেদশ িার প্রথম সফর। এই সফদর বিবে ওমাদের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী এিং অেযােয মন্ত্রীদের সাদথ বিঠক করদিে। িারিীয় সম্প্রোদয়র একটি বিশাি 
সংখ্যার এিং বিবিধ প্রকার জেসাধারণ এিং েিগঠিি ওমাে-িারি ফ্রেন্ডবশপ অযাদসাবসদয়শদের 
সাদথও বিবে মিবিবেময় করদিে। ইবন্ডয়াে ফ্রসাশযাি ক্লাদির প্রবিবেবধ, সমাজকমী, বিবকৎসা ও 
বশক্ষক সম্প্রোয় এিং ফ্র াগ সংস্থাগুবির সাদথও বিঠক করদিে প্রবিমন্ত্রী। 
 
সফরকাদি বিবিন্ন বিপাবক্ষক ইসুযর পাশাপাবশ পারস্পবরক স্বাথথজবিি আঞ্চবিক ও আন্তজথ াবিক 
ইসুযদিও প্রবিমন্ত্রী আদিািো করদিে। বিদশষি িারিীয় সম্প্রোয় সম্পবকথ ি বিষয়গুবিদি বিবে 
মদোবেদিশ করদিে। 6 িাদখ্রও ফ্রিবশ িারিীয় ওমাদে িসিাস কদর। উিয় ফ্রেশ একদে ফ্রকাবিি-
19 মিামারীর ফ্রমাকাবিিা এিং িদে িারি বমশদের অধীদে ওমাে ফ্রথদক িারিীয়দের সুশৃঙ্খি 
প্রিযািাসদের িযিস্থা কদরদে। িারি এও বেবিি কদরদে  াদি খ্ােয ও অেযােয প্রদয়াজেীয় সামগ্রী 
সরিরাদির ফ্রিইেগুবি  াদি সঠিকিাদি কা থকর িয় এিং স্বাস্থযকমীরা ওমাদে বফদর ফ্র দি পাদরে। 
এয়ার িািি অযাদরঞ্জদমদের মাধযদম উিয় ফ্রেদশর মদধয বিমাে পবরদষিা িািু আদে। ওমাে সম্প্রবি 
ফ্র াষণা কদরদে ফ্র  ওমাে সফদর িারিীয়দের ওমাে প্রদিশ বিসা ফ্রথদক েশ বেদের োি ফ্রেওয়া 
িদি। 
 
িূদগাি, ইবিিাস এিং সংসৃ্কবির মাধযদম িারি ও ওমাে এক উষ্ণ এিং ফ্রসৌিােথ যপূণথ সম্পকথ  িারা 
সং ুক্ত। েইু ফ্রেদশর মদধয এক সুদকৌশিী সিদ াবগিা িিথ মাে এিং ফ্রকাবিি-19 মিামারী িিাকািীে 
উিদয়ই উচ্চ-প থাদয়  বেষ্ঠ ফ্র াগাদ াগ িজায় ফ্ররদখ্দে। প্রধােমন্ত্রী শ্রী েদরন্দ্র ফ্রমােী 2020 সাদির 
এবপ্রদি ওমাদের সুিিাে মিামােয সুিিাে িাইথাম বিে িাবরদকর সাদথ ফ্রেবিদফাদে কথা িদিদেে। 
2020 সাদির 2 বিদসম্বর ওমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাদথ ইএএম িািুথ য়াি বিঠক কদরবেি। 2020 
সাদির অদটািদর ে'ুটি ফ্রেদশর িাবণজয মন্ত্রক মবন্ত্রপবরষদে ফ্র াগোদের মাধযদম িারি-ওমাে ফ্র ৌথ 
কবমশে সিা (ফ্রজবসএম) িািুথ য়াবি অেবুষ্ঠি িদয়বেি। 
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