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তু র্ক মেনিস্তাি প্রজাতন্ত্র এবং নিদারল্যান্ড রাজতমন্ত্র
রাষ্ট্রপনতর রাষ্ট্রীয় সফর (এনপ্রল্ 1-7, 2022)

ভারমতর

োর্ক 22, 2022
1-4 ঠা এনপ্রল্ 2022 -এ তু র্ক মেনিস্তামির রাষ্ট্রপনতর আেন্ত্রমে ভারমতর েহাোিয রাষ্ট্রপনত শ্রী
রােিাথ নর্ানবন্দ তু র্ক মেনিস্তামি রাষ্ট্রীয় সফর র্রমবি। স্বাধীি তু র্ক মেনিস্তামি ভারমতর রাষ্ট্রপনতর
এটাই হমব সবকপ্রথে সফর। এই সফরটি তু র্ক মেনিস্তামির িতু ি রাষ্ট্রপনতর অনভমেমর্র ঠির্ পমর
পমরই হমে।
এই সফরর্ামল্ রাষ্ট্রপনত, 2022 -এর জািুয়ানর োমস অিুনিত ভারত-েধয এনিয়া িীেকসমেল্মির
ফল্াফমল্র বাস্তবায়িসহ নিপানির্ ও আঞ্চনল্র্ সহম ানিতার নবনভন্ন নবেয় নিময় আমল্ার্িা র্রার
জিয তু র্ক মেনিস্তামির িতু ি রাষ্ট্রপনত নহজ এমেমল্নি নেস্টার নসরদার নবরনদেুহামেদভ-এর সামথ
সািাৎ র্রমবি। এই সফরর্ামল্ র্ময়র্টি র্ু নি/মেৌ স্বািনরত হমব বমল্ও আিা র্রা

ামে।

তু র্ক মেনিস্তাি সফমরর পমর েহাোিয রাজা উইনল্য়াে -আমল্র্জান্ডার এবং েহাোিযা রািী
েযানেোর আেন্ত্রমে রাষ্ট্রপনত 4 নথমর্ 7 ই এনপ্রল্ 2022 -এ নিদারল্যান্ড রাজতমন্ত্র রাষ্ট্রীয়
সফর র্রমবি। রাষ্ট্রপনত, তু র্ক মেনিস্তামির েহাোিয রাজা এবং প্রধািেন্ত্রী নহজ এমেমল্নি নেস্টার
োর্ক রুমে-এর সামথ আমল্ার্িায় বসমবি।
আসন্ন সফরটির গুরুত্ব রময়মে এই র্ারমে ন 2022 সামল্ ভারত ও নিদারল্যান্ড তামদর েমধয
কূটনিনতর্ স্থাপমির 75 তে বানেকর্ী উদ াপি র্রমে। 2021 সামল্র দুই নদমির প্রধািেন্ত্রীর
েমধয ভার্ুক য়াল্ িীেকসমেল্মির সেয় জমল্র েত গুরুত্বপূেক নিমে দুই নদমির েমধয সম্পমর্ক র স্তরমর্
বৃনি র্রার জিয এর্টি নর্ৌিল্িত অংিীদানরত্ব র্াল্ু র্রা হময়নেল্। র্ৃ নে, স্বাস্থয, িির উন্নয়ি,
নবজ্ঞাি ও প্র ুনির েত নিেগুনল্মত সহম ানিতা হল্ নিপানির্ সম্পমর্ক র অিযািয স্তম্ভ ।ভারমতর
র্তু থক বৃহেে এফনিআই সংস্থাি নদি সহ নিদারল্যান্ডও ভারমতর এর্টি গুরুত্বপূেক অথকনিনতর্ ও
বানেনজযর্ অংিীদার। ইউমরাপ েহামদমি

ভারতীয় অনভবাসীমদর সবকানধর্ বসবাসও নিদারল্যামন্ড

রময়মে।
নিউ নদনি
োর্ক 22, 2022
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