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মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কররর ফ্রান্স সফর (ফফব্রুয়ারী 
20-22, 2022)  

ফেব্রুয়ারী 20,2022  

1.ফ্রান্সের ইউন্সরাপীয় মন্ত্রী এবং ববন্সেশমন্ত্রী মাননীয় জাাঁ এন্সেস ফে বিয়ান এরসান্সে  বিপাবিক 
ববষন্সয় আন্সোচনার জনয মাননীয় পররাষ্ট্র ডক্টর এস জয়শঙ্কর ফেব্রুয়ারী 20,2022ফ্রাে সেন্সর 

বিন্সয়ন্সেন।  

2. উেয় মন্ত্রীই ফকাবেড-19 অবিমাবরর সময় েইু ফেন্সশর মন্সযয োকা বনকট সহন্স াবিিার সম্পন্সকে র 
ববষন্সয় প্রশংসা কন্সরন্সেন এবং িারা েইু ফেন্সশর ফকৌশেিি অংশীোরত্বন্সক আন্সরা িেীর করার 
বযাপান্সর সম্মি হন্সয়ন্সেন, ববন্সশষ কন্সর বাবিজয ও বববনন্সয়াি,প্রবিরিা ও বনরাপত্তা,স্বাস্থ্য, বশিা,িন্সবষিা 

ও উদ্ভাবন, শবি এবং জেবায় ু পবরবিে ন্সনর ফিত্রগুবেন্সি। এই প্রন্সচষ্টার অংশ বহসান্সব িারা ‘ব্লু 
ইন্সকানমী’এবং ‘ওন্সসন িেনেযাে’ এরউপর োরি- ফ্রাে ফরাডমযাপ গ্রহি কন্সরন্সে  ার েিয হে 
প্রাবিষ্ঠাবনক, অেেননবিক, পবরকাঠান্সমািি, ববজ্ঞান্সন সহন্স ািীিার মাযযন্সম ‘ব্লু ইন্সকানমীর ফিত্রটিন্সি 

অংশীোরত্ব ফজারোর করা।   

3. েইু ফেন্সশর জনিন্সির মন্সযয ফ ািান্স াি সহজ করার েন্সিয েইু মন্ত্রী ফেোযুোর ফিত্রটিন্সি 
সহন্স াবিিা বজায় রােন্সি এবং িা আরও ফজারোর করন্সি সম্মি হন্সয়ন্সেন এবং শীঘ্রই ফেোযুোর 

উপর িান্সের অবেপ্রান্সয়র ববষন্সয় ফ ৌে ফ াষিা করন্সি সম্মি হন্সয়ন্সেন। এ োড়াও িারা িিপ্রশাসবনক 
ফিন্সত্রেী েবেন যন্সর চন্সে আসা সহন্স ািীিা আরও শবিশােী করন্সি এবং োরি ও ফ্রান্সের প্রাসবিক 

কিৃপন্সির মন্সযয প্রশাসবনক সংস্কার করন্সি সম্মি হন্সয়ন্সে।   

4. ডক্টর জয়শঙ্কর এবং বমস্টার ফে বিয়ান আঞ্চবেক এবং বববিক ববষয় বনন্সয়ও আন্সোচনা 
কন্সরন্সেন, ববন্সশষ কন্সর োরি-ইউ সম্পকে  এবং ইউন্সরাপীয় কাউবেন্সে ফ্রান্সের ফপ্রবসন্সডবের অগ্রিিয 

ববষয়গুবে,  া 2022 সান্সের 1 জানুয়াবর ফেন্সক শুরু হন্সয়ন্সে।এর পবরন্সপ্রবিন্সি 22 ফেব্রুয়াবর 2022 

ফ্রান্সের উন্সেযান্সিঅনুবষ্ঠি হন্সি চো ইন্সদা-পযাবসবেক সহন্স ািীিার উপর ইউ বমবনস্টার ফোরান্সমর 

ববষন্সয় বিবন প্রশংসা কন্সরন্সেন। এই সোয় ইন্সদা-পযাবসবেক ফেশসমূহ এবং ইউন্সরান্সপর বববেন্ন ফেন্সশর  
মন্ত্রীন্সের সবহি বিবনও অংশগ্রহি করন্সবন। িারা ফ্রান্সের ফপ্রবসন্সডবের অযীন্সন োরন্সিরসান্সে ইউ-এর 
বমত্রী আন্সরা িীব্র করন্সি সম্মি হন্সয়ন্সেন এবং ইন্সদা-ইউ মুি বাবিজয ও বববনন্সয়াি চুবি বনন্সয় 



কোবািে া বোর প্রন্সয়াজনীয়িা এবং ইন্সদা-ইউ ফ ািান্স াি ববষয়ক অংশীোরন্সত্বর বাস্তবায়ন ববষন্সয় 

একমি হন্সয়ন্সেন।   

5. ইউ বমবনস্টার ফোরান্সমর পবরন্সপ্রবিন্সি 22, 2022 িাবরন্সেন্সোরাম চোকােীন “ইন্সদা-পযাবসবেক 

পাকে স পাটে নারবশপ” এর জনয ইন্সদা-েরাসী  ুগ্ম আহ্বান শুরু করার ববষন্সয় একমি হন্সয়ন্সেন। এই 
অংশীোবরন্সত্বর েিয হে সংরবিি অঞ্চেগুবেন্সি স্থ্ায়ী বযাবস্থ্াপনার মাযযন্সম ইন্সদা-পযাবসবেক অঞ্চন্সের 
িমিা বাড়ান্সনা  া ‘ইন্সদা-পযাবসবেক’ অঞ্চন্সে োকা পাববেক ও বযাবিিি মাবেকানাযীন প্রাকৃবিক 
পাকে গুবের মযান্সনজারন্সের ফ  অবেজ্ঞিা এবংববন্সশষ জ্ঞান ও েিিা রন্সয়ন্সে িা জন্সড়া কন্সর এবং 

ফশয়ার কন্সরহন্সি পান্সর। 

6. েইু মন্ত্রী আেিাবনস্তান, JCPOA, ইউন্সেন্সন উদূ্ভি পবরবস্থ্বি বনন্সয়ও িান্সের েবৃষ্টেবি বববনময় 

কন্সরন্সেন। িারা বহুপাবিকিার নীবি এবং বনয়ম বেবত্ত কন্সর শৃঙ্খোর প্রবি িান্সের অিীকার পুনরায় 
বযি কন্সরন্সেন। িারা েইুপন্সির আগ্রন্সহর ববষয়গুবে বনন্সয় ইউএন -এর বনরাপত্তা পবরষন্সে ফ ািান্স াি 

ফরন্সে কাজ করার বযাপান্সর সম্মি হন্সয়ন্সেন।  

7. ডক্টর জয়শঙ্কর অনযানয উচ্চপেস্থ্ েরাসী বযবিন্সের সান্সে, ইউ কবমশনারন্সের সান্সে এবং ইউ 

ইদ-পযাবসবেক ফোরান্সম অংশগ্রহিকারী অনযানয ফেন্সশর ববন্সেশমন্ত্রীন্সের সান্সেও ববঠক করন্সবন।  

পযাবরস 

ফেব্রুয়াবর 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. 


