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 دورہ کا بھوٹان اور دیش بنگلہ کا خارجہ بھارتی وزیر

 2222 ،اپریل 27

 دورہ سرکاری کا بھوٹان اور دیش بنگلہ کو 2222 اپریل 02-22 شنکر جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر

 ۔گے کریں

 مالقات سے حسینہ شیخ محترمہ اعظم وزیر کی دیش بنگلہ خارجہ وزیر دوران کے دورے۔ اس 2

 کے خارجہ وزیر۔ گے کریں چیت بات بھی سے المومن عبد کے اے ڈاکٹر خارجہ وزیر وہ۔ گے کریں

 دیکھا میں تناظر کے تبادلوں اور دوروں سطحی اعلی   طرفہ دو متواتر کو دورے آئندہ کے دیش بنگلہ

 منا رہے یاد کی سال پچاس کے قیام کے تعلقات سفارتی ینفریق دونوں جب پر طور خاص ہے سکتا جا

 ۔تھا ہوا میں 2222 مارچ دورہ آخری کا دیش بنگلہ کا خارجہ وزیر۔ ہیں

 کے سطح اعلی   پہلے آنے والے سے ملک بیرون کے بھوٹان بعد کے 2222 مارچ خارجہ وزیر۔ 0

 کی اہمیت والی جانے دی سے جانب کی ممالک دونوں کو تعلقات طرفہ دو اس جو گے، ہوں پر دورے

 کھیسر جگمے عالی جاہ بادشاہ کے بھوٹان خارجہ وزیر دوران، کے دورےاپنے ۔ ہے کرتی عکاسی

 لوٹے ڈاکٹر لیونچھین اعظم وزیر کے بھوٹانگے، اور وہ  کریں مالقات ساتھ کے وانگچک نامگیل

 گے۔ کریں مالقات سے دورجی ٹینڈی ڈاکٹر لیونپو خارجہ وزیر کے بھوٹان اور شیرنگ

 انتہائیجو کہ  ہیں، تعلقات دوطرفہ شدہ تجربہ وقتی اور منفرد ایک درمیان کے بھوٹان اور ہندوستان۔ 4

 دلچسپی باہمی فریق دونوں دوران کے دورے۔ پر مبنی ہیں تفہیم و افہام باہمی اور سگالی خیر اعتماد،

 ہائیڈرو اور ترقی اقتصادی تبادلے، سطحی اعلی   آئندہ میں جن گے کریں خیال تبادلہ پر امور تمام کے

 ۔ہیں شامل تعاون پاور
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