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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ ইবিপ্ত আৰি গণৰািযলৈ ভ্ৰমণ 
(অদটািৰ 15-16, 2022) 
অক্টোবৰ 13, 2022 
 

1. ইজিপ্তৰ জবক্েশ জবষয়ক মন্ত্ৰী, মোননীয় জমিঃ চক্মহ হোচোন চচৌকজৰৰ আমন্ত্ৰণত, জবক্েশ জবষয়ক 
মন্ত্ৰী ডিঃ এছ িয়শংকক্ৰ ইজিপ্ত আৰব গণৰোিযলৈ এক আনুষ্ঠোজনক ভ্ৰমণ কজৰব 15-16 
অক্টোবৰ 2022 তোজৰক্ে। এয়ো ইজিপ্তলৈ চতওঁৰ প্ৰথম জিপক্ষীয় ভ্ৰমণ হ'ব। 
 

2. এই ভ্ৰমণত, জবক্েশ জবষয়ক মন্ত্ৰীক্য় পোৰস্পজৰক ৰুচীৰ জিপক্ষীয়, আঞ্চজৈক আৰু আন্তিঃৰোষ্ট্ৰীয় 
জবষয়সমূহৰ এক পজৰসৰ আক্ৈোচনো কজৰব জবক্েশ মন্ত্ৰী মোননীয় জমিঃ চক্মহ চচৌকজৰৰ সসক্ত। 
 

3. জবক্েশ জবষয়ক মন্ত্ৰীিক্ন ইজিপ্তত জিত ভোৰতীয় সম্প্ৰেোয়ৰ সসক্ত ভোব জবজনময় কজৰব, যোৰ 
জভতৰত জশক্ষোথীও উপজিত থোজকব, আৰু জমচৰীয় আৰু ভোৰতীয় বযৱসোয় সম্প্ৰেোয়ৰ এক 
চমৈত ভোষণ প্ৰেোন কজৰব।  

 
4. ভোৰত আৰু ইজিপ্তৰ মোিত পৰম্পৰোগতভোক্ৱ উমোৈ আৰু বনু্ধত্বৰ সম্পকক  আক্ছ যোৰ জভজি 

সহক্ছ ঐজতহোজসক আৰু সোংসৃ্কজতক সংক্যোগ। েকু্য়োেন চেক্শ এই বছৰ কূটলনজতক সম্পকক  
িোপনৰ 75 বছৰ উেযোপন কজৰক্ছ। ইজিপ্তক এক 'অজতজথ চেশ' জহচোক্প আমজন্ত্ৰত কৰো সহক্ছ 
2022-23 চনৰ জি-20ৰ ভোৰতৰ অধ্যক্ষতোত। 

 
5. ইজিপ্ত সহক্ছ আজিকোত ভোৰতৰ বৃহিম বোজণজিযক অংশীেোৰৰ মোিৰ এক আৰু এই ভ্ৰমণত 

জিপক্ষীয় বযৱসোয়, বোজণিয আৰু জবজনক্য়োগৰ প্ৰচোৰ এক মক্নোক্যোগ চক্ষত্ৰ হ'ব। ভোৰত-ইজিপ্ত 
জিপক্ষীয় বযৱসোক্য় 7.26 জবজৈয়ন মোজকক ন ডৈোৰ অিক ন কক্ৰ 2021-22 জবি বষকত। ইজিপ্তত 
ভোৰতীয় জবজনক্য়োগ 3.15 জবজৈয়ন মোজকক ন ডৈোৰতলক অজধ্ক। বতক মোন 50তলক অজধ্ক 
ভোৰতীয় চকোম্পোনী ইজিপ্তত সজিয়ভোক্ৱ উপজিত উৎপোেন, ৰসোয়ন, শজি, আন্তিঃগোঁথজন, 
জবপনী, আজেৰ েক্ৰ েণ্ডত। 

 
6. জবক্েশ জবষয়ক মন্ত্ৰীৰ ইজিপ্ত ভ্ৰমক্ণ এক সুক্যোগ প্ৰেোন কজৰব আমোৰ জিপক্ষীয় আৰু বহুমুেী 

সম্পকক ৰ সম্ৰ  পজৰসৰ পুনৰীক্ষণ কৰোৰ আৰু পোৰস্পজৰক ৰুচীৰ সম্ৰ  পজৰসৰৰ জবষয়সমূহ 
আৱজৰ জমচৰীয় চনতৃত্বৰ সসক্ত ভোব জবজনময় কৰোৰ। এই ভ্ৰমক্ণ এক সুক্যোগ প্ৰেোন কজৰব 
সহক্যোজগতো গভীৰ কৰোৰ আৰু জিপক্ষীয় অংশীেোজৰত্বত নতুন পেক্ক্ষপ অক্েষণ কৰোৰ। 

 
নতুন বেল্লী 
অদটািৰ 13, 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. 


