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হেলেনিক গণতন্ত্ৰৰ (গ্ৰীচ) নিলেশ নিষয়ক মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ 
(মাচচ  22-23, 2022) 
মাৰ্চ  23, 2022 
 

1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰৰ বিমন্ত্ৰণত, গ্ৰীৰ্ৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, মািিীয় 
বমঃ বিকছ ডডিবডয়াদছ ভাৰতলৈ এক ৰ্ৰকাৰী ভ্ৰমণত আদে 22-23 মাৰ্চ  2022 তাবৰদে। 
এয়া হেদছ ভাৰতলৈ ডতওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ। 
 

2. গ্ৰীৰ্ৰ বিদেশ মন্ত্ৰীদয় বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীজিক 23 মাৰ্চ  2022 তাবৰদে প্ৰবতবিবি স্তৰৰ 
আদৈাৰ্িাত ৈগ কদৰ। গ্ৰীক ্ষই ভ ভাৰতক িবভিদন ি ঞাপা্ি কদৰ বাধািীিতাৰ 75 িছৰৰ 
উ্ৈষই ত। বিদেশ বিষয়ক মত্ৰীদয় গ্ৰীক ্ষই ক বিজৰ বাধািীিতা য ঁজৰ 200 িছৰ সম্পূণচ 
ডোৱা উ্ৈষই ত িবভিদন ি ঞাপা্ি কদৰ। 
 

3. ভাৰত আৰ  গ্ৰীৰ্ৰ মাজত ঘবিষ্ঠ আৰ  িন্ধ ত্বৰ সম্পকচ  আদছ, যাৰ বভবি হেদছ গণতন্ত্ৰ, 
বাধািীিতা আৰ  আভিৰ বিয়মৰ উলমেতীয়া আেশচ। আমাৰ বি্ষই ীয় সম্পকচ ৰ বৰ্বিত কদৰ 
ঐশ্বযচযশাৈী সাংসৃ্কবতক িাদন্ধাদি। এভ িাদন্ধািৰ হিবশষ্ট্য হেদছ সঘিাভ িি বষ্ঠত ডোৱা উচ্চ-
স্তৰৰ ভ্ৰমণ যাৰ বভতৰত আদছ 2018 ৰ্িত ভাৰতৰ মািিীয় ৰাষ্ট্ৰ্বতৰ গ্ৰীৰ্ ভ্ৰমণ, 2017 
ৰ্িত গ্ৰীক বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ আৰ  জ ি 2021 ৰ্িত বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ গ্ৰীৰ্ 
ভ্ৰমণ। 
 

4. ে দয়া ্ষই ভ বি্ষই ীয় সম্পকচ ৰ সমগ্ৰ ্বৰসৰ আদৈাৰ্িা কদৰ আৰ  ে দয়ােি ডেশৰ মাজৰ 
ঘবিষ্ঠ আৰ  িন্ধ ত্বৰ িাদন্ধাি িবিক শবিশাৈী কৰাৰ উ্ায় িদেষণ কদৰ। ে দয়াজি মন্ত্ৰীদয় 
আশা প্ৰকাশ কদৰ ডয এদথিচ ত 15 এবপ্ৰৈ 2022 তাবৰদে িি বষ্ঠত ে'ি ৈগা য টীয়া 
িথচলিবতক সবমবত হিঠকৰ 8তম িবিদৱশদি িাবণজয আৰ  বিবিদয়াগ সম্পকচ ক িবিক গবত 
প্ৰোি কবৰি। ডতওঁদৈাদক প্ৰশংসা কদৰ ডয িযৱসাদয় এক গুৰ ত্ব্ূণচ িৃবি প্ৰেশচি কবৰদছ, আৰ  
মোমাৰীদয় সৃবষ্ট্ কৰা প্ৰতযাহ্বািসমূেৰ বাধদিও 1 বিবৈয়ি মাবকচ ি ডৈাৰ িবতক্ৰম কবৰদছ। 
ে দয়া ্ষই ভ সন্মত েয় এদকৈদগ কাম কবৰিলৈ সেদযাবগতা িৃবিৰ িাদি ্াৰস্পবৰকভাদৱ 
ৈাভজিক েণ্ডসমূেত ডযদি বৰ্ব্ং আৰ  সাম বিক িযৱসায়, তথয প্ৰয বি, কৃবষ, িত ি আৰ  
 ্িৰিযৱোৰদযাগয শবি, আৰ  ফাৰমাৰ্ যটিদকৈ। 
 

5. ে দয়া ্ষই ভ ্াৰস্পবৰক ৰ ৰ্ীৰ আঞ্চবৈক আৰ  বিশ্বজ ৰা বিষয়সমূেৰ ও্ৰত ভাি বিবিময় 
কদৰ িত ি ভূ-ৰাজলিবতক আৰ  ভূ-িথচলিবতক িাস্তৱৰ সদন ভচ ত। ভউদৰা্ীয় ভউবিয়ি, ্ূৱ 
ভূমিয-সাগৰীয়, আফগাবিস্তাি আৰ  ভউদক্ৰিৰ সেন্ধীয় ্বৰবিবতসমূে আদৈাৰ্িা কৰা েয়। 
ে দয়া ্ষই ভ বিজৰ গভীৰ প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰকাশ কদৰ িহু্াবষই কতা, আৰ  এক বিয়ম-বভবিক 



আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৃংেৈৰ প্ৰবত। ডতওঁদৈাদক ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ জৰ ৰী সংদশািিৰ গুৰ ত্ব  ্িৰ উদেে 
কদৰ। ৈগদত িবত ডসািকাদৈ বিদেশ কাযচাৈয় আদৈাৰ্িাৰ আগন্তুক িবিদৱশি িি বষ্ঠত 
কবৰিলৈ সন্মত ডোৱা েয়। 
 

6. ে দয়া ্ষই ভ এক শৃংেৈািি আৰ  আভিী িৰদণ মাি েৰ ৰ্ৈাৰ্ৈৰ গুৰ ত্ব উদেে কদৰ আৰ  
প্ৰব্ৰজি আৰ  ৰ্ৈাৰ্ৈৰ ও্ৰত ভচ্ছাৰ এক ডঘাষণা বাধাষই ৰ কদৰ। 
 

7. বিজৰ ঐশ্বযচযশাৈী িতীতৰ প্ৰবত ৈষই য ৰাবে, ে দয়া ্ষই ভ সংসৃ্কবত আৰ  বশষই াৰ ডষই ত্ৰত বিজৰ 
সম্পকচ  িিযােত ৰাবেিলৈ সন্মত েয়। 2022-2026 ৰ্িৰ ্াঁৰ্ িছৰ সময়কাৈৰ িাদি এক 
সাংসৃ্কবতক আৰ  বশষই া বিবিময় িি ষ্ঠাি এভ ভ্ৰমণত বাধাষই ৰ কৰা েয়। 
 

8. গ্ৰীক বিদেশ মন্ত্ৰীদয় গ্ৰীৰ্ৰ িি সমথচিৰ ্ত্ৰ প্ৰোি কদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডসৌৰ ডগাটৰ ও্ৰত 
আন্তঃগাঁথবি ৰ্ বিৰ প্ৰবত এক বাধাষই ৰকাৰী বেৰ্াদ্। 
 

9. ে দয়া ্ষই ভ বি্ষই ীয় সম্পকচ ক এক ডকৌশৈগত িংশীোবৰত্বলৈ উন্নত কৰাৰ সম্ভাৱিা আদৈাৰ্িা 
কদৰ। 
 

10. ৰ্ৈাৰ্ৈ আৰ  িাবণজযৰ িাদি আমাৰ মোসাগৰসমূে ম কবৈ আৰ  ম ি কবৰ ৰোৰ গুৰ ত্বৰ 
ও্ৰত আদৈাৰ্িা কৰা েয়। ে দয়া ্ষই ভ ৈগদত সম িৰ আভি (ভউএিবৰ্এৈি'এছ) সমথচি 
আৰ  িৱৈেি কৰাৰ প্ৰদয়াজি উদেে কদৰ। 
 

11. বিজৰ ভ্ৰমণত, গ্ৰীক বিদেশ মন্ত্ৰীদয় ৈগদত মািিীয় উ্ ৰাষ্ট্ৰ্বত শ্ৰী এম ডভংকায়াে িাভড ৰ 
হসদতও সাষই াৎ কদৰ। 
 

12. গ্ৰীৰ্ৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমদণ উচ্চ-স্তৰৰ বিবিময়ৰ গবত ৰষই া কৰাত িৱোি কবৰদছ যাৰ ৈষই য 
ভাৰত আৰ  গ্ৰীৰ্ৰ মাজৰ বি্ষই ীয় সম্পকচ ক িবিক একবত্ৰত কৰা। 

 
িতুি নেল্লী 
মাচচ  23, 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. 

 
 


