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হেলেনিক প্রজাতন্ত্র(গ্রীস)-এর নিলেশমন্ত্রীর ভারত সফর (মার্চ , 
22-23, 2022) 
মার্চ , 23, 2022  
 
নিলেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকলরর আমন্ত্রলে গ্রীলসর নিলেশমন্ত্রী নেজ এলেলেনি নমস্টার নিলকাস 
হডিনডয়াস 22 হেলক 23হশ মার্চ  2022 তানরলে ভারলত এক সরকানর সফর কলরলেি। ভারলত 
তার এটিই নেে প্রেম সফর।  
 
2. 23লশ মার্চ  2022 তানরলে গ্রীলসর নিলেশমন্ত্রী প্রনতনিনি স্তরীয় আলোর্িার জিয ভারলতর 
নিলেশমন্ত্রীর সালে সাক্ষাৎ কলরলেি। ভারলতর স্বািীিতার 75 িের পনূতচ র জিয গ্রীকপক্ষ 
অনভিন্দি জানিলয়লে। নিলেশমন্ত্রী গ্রীকপক্ষলক 200 িের আলে তালের স্বািীিতা যুদ্ধশুরুর 200 
িেলরর জিয অনভিন্দি জানিলয়লেি।   
 
3. েেতন্ত্র , স্বািীিতা এিং আইলির শাসলির উপলর নভনি কলর ভারত এিং গ্রীস ঘনিষ্ট এিং 
িনু্ধত্বপূেচ িন্ধলির ভােীোর। আমালের নিপানক্ষক সম্পকচ  সমৃদ্ধশােী সভযতার সংলযাে িারা 
নর্নিত।এই িন্ধিগুনে ঘিঘি উচ্চপযচালয়র সফরিারা বিনশষ্টযপূেচ, যার মলিয অন্তভুচ ক্ত রলয়লে 
ভারলতর মািিীয় রাষ্ট্রপনতর 2017 সালে গ্রীস সফর, 2017 সালে গ্রীলসর প্রিািমন্ত্রীর ভারত 
সফর এিং 2021-এর জিু মালস নিলেশমন্ত্রীর গ্রীস সফর।    
 
4. উভয়পক্ষ নিপানক্ষক সম্পকচ  নিলয় আোলোড়া আলোর্িা কলরলেি এিং েইুলেলশর মলিয ঘনিষ্ট 
ও হসৌোেচ যপূেচ িন্ধিলক আরও মজিুত করার উপায় অলেষে কলরলেি। েইু মন্ত্রী আশা িযক্ত 
কলরলেি হয, 2022- এর 15ই এনপ্রে নিনেচষ্ট োকা অষ্টম েফার জলয়ন্ট ইলকািনমক কনমটির 
বিঠক িানেজয এিং নিনিলয়াে িন্ধিলক আরও হপ্ররো হজাোলি।িানেলজযর উলেেলযােয িৃনদ্ধলক 
তারা প্রশংসা কলরলেি এিং হকানভড অনতমারীরর র্যালেলের ভ্রুকুটি সলত্বও এই িানেজয 1 
নিনেয়ি মানকচ ি ডোর মেূযলক অনতক্রম কলরলে। েইুপক্ষ জাোজ ও সামনুিক, তেয প্রযুনক্ত, কৃনষ, 
িি ও পিূিচিীকরে শনক্ত এিং ওষুি নিমচাে-এর মত পারস্পনরক োভজিক হক্ষত্রগুনেলত 
সেলযানেতালক আরও উন্নত করার জিয একসালে কাজ করলত সম্মত েলয়লে।  
 
5. উভয়পক্ষ িতুি ভূ-রাজনিনতক এিং ভূ-অেচনিনতক িাস্তিতার নিনরলে পারস্পনরক স্বালেচর 
আঞ্চনেক ও বিনিক নিষয় গুনে নিলয় নিলজলের মলিয মত নিনিময় কলরলেি। ইউলরাপীয় 
ইউনিয়ি, পূিচ ভূমিযসােরীয়, আফোনিস্তাি ও ইউলক্ররলির সালে জনড়ত ঘটিািেী নিলয়ও 
আলোর্িা েলয়লে। েইুপক্ষ, িহুপানক্ষকতা, এিং একটি আইি নভনিক আন্তজচ ানতক শৃঙ্খোর প্রনত 
তালের েভীর প্রনতশ্রুনতলক িযক্ত কলরলেি। তারা রাষ্ট্রসলে ত্বনরত সংস্কার সািলির গুরুত্বলক 
পুিরায় নিনিত কলরলেি। েুি শীঘ্রই পরিতী নিলেশ েপ্তর পরামশচ সংঘটিত েলি িলে সম্মত 
েওয়া হেলে।   



 
6. শৃঙ্খোিদ্ধভালি এিং আইিীভালি জিেলের যাতায়ালতর গুরুত্বলক উভয়পক্ষ উলেে কলরলে এিং 
অনভিাসি ও র্োর্লের অনভপ্রালয়র উপলর একটি হঘাষোপত্র স্বাক্ষনরত েলয়লে।  
 
7. তালের সমৃদ্ধশােী অতীতলক নিলির্িার মলিয হরলে, উভয়পক্ষ সংসৃ্কনত এিং নশক্ষার হক্ষলত্র 
তালের িজায় রােলত সম্মত েলয়লে। সফরকালে 2022-2026 , এই পাাঁর্ িৎসর একটি 
সাংসৃ্কনতক এিং নশক্ষা নিনিময় কাযচক্রম স্বাক্ষনরত েলয়লে।  
 
8. নগ্রলসর নিলেশমন্ত্রী আন্তজচ ানতক হসৌর হজালটর পনরকাঠালমার রু্নক্তলত স্বাক্ষরকারী নেলসলি নগ্রলসর 
অিুলমােলির উপকরে েস্তান্তর কলরি। 
 
9. েইুপক্ষ, নিপানক্ষক সম্পকচ লক একটি হকৌশেেত অংশীোনরলত্ব উন্নীত করার সম্ভািিা নিলয় 
আলোর্িা কলরলেি।  
 
10. আমালের সমুিপেলক মুক্ত রােলত এিং যাতায়াত ও িানেলজযর জিয উন্মকু্ত রাোর গুরুত্ব 
নিলয় নিস্তানরত আলোর্িা করা েলয়লে।  উভয়পক্ষ সমুি আইি (ইউএনিএেওএস)-এর সালে 
জনড়ত োকার এিং সমেচি করার প্রলয়াজিীয়তার উপলরও হজারালরাপ কলরলে।  
 
11.  তার সফরকালে গ্রীলসর নিলেশমন্ত্রী মািিীয় উপরাষ্ট্রপনত শ্রী এম হিঙ্কাইয়া িাইডুর সালেও 
সাক্ষাৎ কলরি।  
12. নগ্রলসর নিলেশমন্ত্রীর সফর ভারত ও নগ্রলসর মলিয নিপানক্ষক সম্পকচ লক আরও সুসংেত করার 
েলক্ষয উচ্চ-স্তলরর নিনিমলয়র েনত িজায় রােলত অিোি হরলেলে।  
 
নিউ নেনে 
মার্চ  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. 

 


