
Visit of External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, to 
France (February 20-23, 2022) 
February 20, 2022 
 

বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰৰ ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ 
(ফেব্ৰুৱাৰী 20-23, 2022) 
ফেব্ৰুৱাৰী 20, 2022 
 

1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰ ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ কদৰ আৰু বিজৰ ফফ্ৰন্স প্ৰবিৰূপ, 
ইউদৰাপ আৰু বিদেশ বিষয়ক ফফ্ৰন্স মন্ত্ৰী, বমঃ বজি ফৱছ ফে ড্ৰায়ািৰ সৈদি বিপক্ষীয় 
আদোচিা কদৰ ফেব্ৰুৱাৰী 20, 2022 িাবৰদে। 
 

2. েদুয়াজি মন্ত্ৰীদয় ক'বিড-19 মহামাৰীৰ ৈময়ি িাৰি আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজৰ ঘবিষ্ঠ 
ৈহদ াবিিাৰ প্ৰশংৈা কদৰ আৰু ফকৌশেিি অংশীোবৰত্ব অবিক িিীৰ কবৰিলে ৈন্মি হয়, 
বিদশষলক িাবণজয আৰু বিবিদয়াি, প্ৰবিৰক্ষা আৰু ৈুৰক্ষা, স্বাস্থ্য, বশক্ষা, িদৱষণা আৰু 
উদ্ভাৱি, শবি আৰু জেিায়ু পবৰৱিত িৰ ফক্ষত্ৰি। এই পেদক্ষপৰ অংশ বহচাদপ, েদুয়া পক্ষই 
"িীে অৰ্তিীবি আৰু মহাৈািৰ প্ৰশাৈিৰ ওপৰি িাৰি-ফ্ৰান্স েক্ষয মািবচত্ৰ" গ্ৰহণ কদৰ, 
 াৰ েক্ষয সহদছ িীে অৰ্তিীবিৰ ফক্ষত্ৰি অংশীোবৰত্ব উন্নি কৰা, ৈাংিঠবিক্ম অৰ্তলিবিক, 
আন্তঃিাাঁৰ্বি ৈম্বন্ধীয় আৰু সিজ্ঞাবিক ৈহদ াবিিাৰ ফ াদিবে। 
 

3. মািৱ ৈংদ াি অবিক ৈািি কৰাৰ েক্ষযদৰ, েদুয়াজি মন্ত্ৰীদয় েিদি ৈন্মি হয় বিয়াৰ 
ফক্ষত্ৰি বিজৰ ৈহদ াবিিা অিযাহি ৰাবেিলে আৰু উন্নি কবৰিলে আৰু বিয়াৰ ফক্ষত্ৰি 
উদেশযৰ এক  ুটীয়া ফঘাষণা ৈমাপ্ত কবৰিলে ৈন্মি হয়। িেপুবৰ, ফিওাঁদোক ৈন্মি হয় 
িাৰি আৰু ফ্ৰান্সি প্ৰাৈবিক কিতত পক্ষৰ মাজি ৰাজহুৱা প্ৰশাৈি আৰু প্ৰশাৈবিক ৈংদশািিৰ 
ওপৰি েীঘতবেিীয়া ৈহদ াবিিা শবিশােী কবৰিলে। 
 

4. ডঃ জয়শংকৰ আৰু বমঃ ফে ড্ৰায়াদি েিদি মুেয আঞ্চবেক আৰু বিশ্বজৰুা বিষয়ৈমূহ 
আদোচিা কদৰ, বিদশষলক িাৰি-ইউদৰাপীয় ইউবিয়িৰ ৈম্পকত  আৰু জািুৱাৰী 1, 2022 
িাবৰেৰ পৰা আৰম্ভ ফহাৱা ইউদৰাপীয় ইউবিয়ি পবৰষেৰ ফফ্ৰন্স ৈিাপবিত্বৰ অগ্ৰাবিকাৰ 
ফক্ষত্ৰৈমূহ। এই প্ৰৈিি, ডঃ জয়শংকদৰ ফেব্ৰুৱাৰী 22, 2022 িাবৰদে ইদডা-ফপবচবেকি 
ৈহদ াবিিাৰ ওপৰি এক ইউদৰাপীয় ইউবিয়ি মন্ত্ৰীমডে মঞ্চ অিুবষ্ঠি কৰাৰ ফফ্ৰন্সৰ 
পেদক্ষপৰ প্ৰশংৈা কদৰ,  'ি ফিওাঁ অংশগ্ৰহণ কবৰি ইদডা-ফপবচবেক আৰু ইউদৰাপীয় 
ইউবিয়িৰ ফেশৈমূহৰ ফকইিাজদিা আি মন্ত্ৰীৰ সৈদি। ফিওাঁদোদক েিদি ৈন্মি হয় ফফ্ৰন্স 
ৈিাপবিত্বৰ অিীিি িাৰি-ইউদৰাপীয় ইউবিয়িৰ ৈম্পকত  িীব্ৰ কবৰিলে, আৰু িাৰি-
ইউদৰাপীয় ইউবিয়ি মুকবে িাবণজয আৰু বিবিদয়াি চুবিৈমূহি আদোচিা আৰম্ভ কৰা আৰু 
িাৰি-ইউদৰাপীয় ইউবিয়ি ৈংদ াি অংশীোবৰত্ব ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰদয়াজিৰ ওপৰি। 
 



5. ইউদৰাপীয় ইউবিয়ি মন্ত্ৰীমডে মঞ্চৰ প্ৰৈিি, েদুয়াজি মন্ত্ৰীদয় ৈন্মি হয়  ুটীয়ালক ইদডা-
ফফ্ৰন্স ফঘাষণা মুকবে কবৰিলে এক "ইদডা-ফপবচবেক উেযাি অংশীোবৰত্ব"ৰ িাদি ইউদৰাপীয় 
ইউবিয়ি মঞ্চি ফেব্ৰুৱাৰী 22, 2022 িাবৰদে। এই অংশীোবৰত্বৰ েক্ষয সহদছ ইদডা-
ফপবচবেক অঞ্চেি ক্ষমিা বিমতাণ কবৰিলে, ৈুৰবক্ষি অঞ্চেৈমূহৰ িহিশীে পবৰচােিৰ 
ৈম্পকত ি, অঞ্চেদ াি ৰ্কা ইদডা-ফপবচবেক ৰাজহুৱা আৰু িযবিিি প্ৰাকত বিক উেযাি 
পবৰচােকৈকেৰ মাজৰ অবিজ্ঞিা আৰু বিদশষজ্ঞ ৈংগ্ৰহ আৰু বিিৰণ কবৰ। 
 

6. েদুয়াজি মন্ত্ৰীদয় েিদি আেিাবিস্তাি, ফজবচবপঅ'এ, আৰু ইউদিিৰ উেীয়মাি পবৰবস্থ্বিৰ 
ওপৰি েতবিিিী বিবিময় কদৰ। ফিওাঁদোদক িহুপাবক্ষকিাৰ িীবি আৰু এক বিয়ম-বিবিক 
শতংেেৰৰ প্ৰবি বিজৰ উলমহিীয়া প্ৰবিশ্ৰুবি পুিৰ প্ৰকাশ কদৰ, আৰু পাৰস্পবৰক বচন্তাৰ 
বিষয়ৈমূহৰ ওপৰি ৰাষ্ট্ৰ ৈংঘ ৈুৰক্ষা পবৰষেি ৈমন্বয় কবৰিলে ৈন্মি হয়। 
 

7. ডঃ জয়শংকদৰ েিদি অিয ফফ্ৰন্স বিবশিয িযবি, ইউদৰাপীয় ইউবিয়িৰ আয়ুি, আৰু 
ইউদৰাপীয় ইউবিয়ি ইদডা-ফপবচবেক মঞ্চি অংশগ্ৰহণ কৰা আি ইদডা-ফপবচবেক ফেশৈমূহৰ 
পৰা বিজৰ প্ৰবিৰূপৈকেৰ সৈদি সিঠক কবৰি। 
 

ফেবিছ 
ফেব্ৰুৱাৰী 20, 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. 

 
 


