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2020 সালের 27-28 ডিলসম্বলরর মলযে ডিলেশমন্ত্রী ি. এস. জয়শঙ্কর এককভালি ে'ুডেলের কাতার 
সফর কলরলেে। পডরেশশেকালে ডতডে মহামােে আমীর ও তার ডপতার পাশাপাডশ কাতার রালজের 
প্রযােমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীলকও আমন্ত্রণ জাডেলয়ডেলেে এিং উপ-প্রযােমন্ত্রী ও ডিলেশমন্ত্রীর সালেও 
ডিস্তাডরত আলোচো কলরে। 
 
ি. এস. জয়শঙ্কর প্রযােমন্ত্রী শ্রী েলরন্দ্র মমােীর তরফ মেলক মহামােে আডমর মশখ তাডমম ডিে 
হামাে আে োেীলক একটি িেডিগত িাতশ া হস্তান্তর কলরডেলেে যালত মকাডভি-19 মহামারী 
চোকােীে কাতালরর ভারতীয় সম্প্রোলয়র যত্ন মেওয়ার জেে যেেিাে জাডেলয় প্রযােমন্ত্রী তাাঁলক 
ভারত সফলরর আমন্ত্রণ জাডেলয়ডেলেে। আডমর ডেকটিতী তাডরলখ ভারত সফলরর আমন্ত্রণটি গ্রহণ 
কলরডেলেে। ডতডে প্রযােমন্ত্রীর সালে তার মটডেলফাে কলোপকেলের কোও স্মরণ কলরডেলেে, যালত 
উভয় মেতাই ডিডেলয়াগ ও জ্বাোডে ডিষলয় কাযশডেিশাহী েে গঠে করার ডসদ্ধান্ত ডেলয়ডেলেে। উভয় 
পলেই এই ডসদ্ধান্ত িাস্তিায়লের প্রডিয়াযীে। 
 
তাাঁর মহামডহম ডপতা আডমর মশখ হামাে ডিে খডেফা আে োডে কাতালর ভারতীয় সম্প্রোলয়র 
অিোলের প্রশংসা কলর তাাঁর ভারত সফলরর কো স্মরণ কলরডেলেে।  ভারত-কাতার মযৌে 
সম্পলকশ র ডিষলয় তার ডেরন্তর সহায়তার জেে ডিলেশমন্ত্রী তালক যেেিাে জাোে। আন্তজশ াডতক এিং 
আঞ্চডেক উন্নয়ে সম্পলকশ  তার েরূেডশশতার জেে প্রিীণ আডমলরর প্রশংসাও কলরডেলেে ডতডে। 
 
ডিপাডেক অেশেীডত ও সরুো সহলযাডগতা মজারোর করার ডিষলয় প্রযােমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহামােে 
মশখ খাডেে ডিে খডেফা ডিে আব্দুোডজজ আে োডে এিং ডিলেশমন্ত্রী আলোচো কলরলেে। 
 
মহামােে মশখ মমাহাম্মে ডিে আিেেু রহমাে ডিে জাডসম আে োডের সালে ডিপাডেক এিং 
পারস্পডরক স্বােশজডিত আঞ্চডেক ও আন্তজশ াডতক ইসুেলত উপ-প্রযােমন্ত্রী এিং ডিলেশমন্ত্রী ডিস্তাডরত 
আলোচো কলরে। শডি, িাডণজে, ডিডেলয়াগ, খােে প্রডিয়াকরণ, স্বাস্থ্েলসিা, ডশো, সংসৃ্কডত, 
প্রডতরো এিং সুরো মেলে িহুমুখী ডিপাডেক সম্পকশ  মজারোর করার ডিডভন্ন উপায় ডেলয় 
উভয়মন্ত্রী আলোচো কলরে। িহুপাডেক মফারালম পারস্পডরক স্বােশজডিত সমস্ত ডিষলয় ডেয়ডমত 
আলোচো এিং সমন্বয় িজায় রাখলত তারা সম্মত হে। 2021 সালের প্রেম মযৌে কডমশে সলম্মেলে 
ভারত সফলরর জেে ডতডে কাতালরর উপ-প্রযােমন্ত্রী এিং ডিলেশমন্ত্রীলক আমন্ত্রণ জাডেলয়ডেলেে। 
কাতার মচম্বার অফ কমাসশ অোন্ড ইন্ডাডি এিং কাতার ডিজলেসমোে অোলসাডসলয়শলের মচয়ারমোে 



এিং মিািশ  সেসেসহ কাতালরর িেিসায়ী মেতালের সালে ডিলেশমন্ত্রী ভািডিডেময় কলরে। ভারলতর 
সালে িেিসাডয়ক সহলযাডগতার জেে ডিলেশমন্ত্রী তালের অঙ্গীকালরর তাডরফ কলরে এিং আত্মডেভশ র 
ভারত মেলক আগত েতুে সুলযাগ সম্পলকশ  তালের অিডহত কলরে। 
 
ডিলেশমন্ত্রী কাতালর ভারতীয় সম্প্রোলয়র সালে ভাচুশ য়াে মাযেলম আোপ কলরে। ডতডে মকাডভি-19 
সমসো মমাকাডিোয় কাতালর িসিাসকারী ভারতীয় সম্প্রোলয়র অিোলের প্রশংসা কলরলেে। ভারতীয় 
সংস্থ্া এে অোন্ড টি ও তালের কাতারী অংশীোর আে িাোঘ গ্রুপ িারা ডেডমশত আহলমে ডিে 
আেী ডফফা মেডিয়াম পডরেশশে কলরে ডিলেশমন্ত্রী। ডতডে কাতালরর জাতীয় জােঘুরও পডরেশশে 
কলরলেে। 

দোহা 
বিদসম্বর, 2020 
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