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ফ্ৰান্সৰ ইউৰৰাপ আৰ ুবিৰেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (এবিল 
13-15, 2021) 
এপ্ৰিল 13, 2021 
 

1. ফ্ৰান্সৰ ইউৰৰাপ আৰু প্ৰিৰেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰী, মাননীয় প্ৰিন-ৱেচ ৱল প্ৰিয়ান, ভাৰতলল এক 
চৰকাৰী ভ্ৰমণ কপ্ৰৰৰে এপ্ৰিল 13-15, 2021 তাপ্ৰৰৰে। 

 
2. প্ৰিৰেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এে িয়শংকৰৰ, ভ্ৰমণকাৰী প্ৰিৰেশ মন্ত্ৰীিনৰ সৈৰত প্ৰিপক্ষীয় আৰলাচনাত 

িৰে োইেৰািাে োউচত এপ্ৰিল 13, 2021 তাপ্ৰৰৰে। এক ৱকাপ্ৰভড-িভাপ্ৰেত পৃপ্ৰিেীৰ 
পপ্ৰৰেতত নৈমূেৰ ৈন্দভত ত, েৰুয়ািন মন্ত্ৰীৰয় প্ৰিপ্ৰভন্ন েণ্ড ৱেৰন িাপ্ৰণিয আৰু প্ৰিপ্ৰনৰয়াগ, িপ্ৰতৰক্ষা 
আৰু ৈুৰক্ষা, স্বাস্থ্য, প্ৰশক্ষা, গৰেষণা আৰু উদ্ভােন, শপ্ৰি আৰু িলিায়ু পপ্ৰৰেতত নত অপ্ৰিক 
ৈেৰোপ্ৰগতাৰ অিস্ৰ ৈুৰোগ প্ৰচনাি কৰৰ। 

 
3. ফ্ৰান্সৰ সৈৰত প্ৰিপক্ষীয় িাপ্ৰণিযই এক প্ৰস্থ্ৰ উত্থান ৱেপ্ৰেৰে ৱোো েশকত 2020 চনত 10.75 

প্ৰিপ্ৰলয়ন মাপ্ৰকত ন ডলাৰ চুই। প্ৰিপক্ষীয় িাপ্ৰণিয আৰু অিতলনপ্ৰতক ৈম্পকত ৰ ৈম্পূণত ৈম্ভােনা অিত ন 
কপ্ৰৰিলল, েৰুয়া পক্ষই ভাৰত-ইউৰৰাপীয় ইউপ্ৰনয়ন িাপ্ৰণিয আৰু প্ৰিপ্ৰনৰয়াগ চুপ্ৰিৰ ওপৰত 
আৰলাচনা দ্ৰুত কৰাৰ গুৰুত্ব প্ৰচনাি কৰৰ। 

 
4. ডঃ এে িয়শংকৰ আৰু প্ৰমঃ ৱল প্ৰিয়াৰন আৰলাচনা অনুপ্ৰিত কৰৰ পাৰস্পপ্ৰৰক ৰুপ্ৰচৰ িহুৰতা 

আঞ্চপ্ৰলক আৰু প্ৰিশ্বৰিাৰা প্ৰিষয়ৰ ওপৰত প্ৰে ৱতওঁৰলাকৰ িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত পুনৰ স্থ্াপন কৰৰ এক 
িহুৰমৰু প্ৰিশ্বৰ িপ্ৰত আৰু িহুপক্ষীয়তাৰ ওপৰত প্ৰিশ্বাৈৰ িপ্ৰত। ৱতওঁৰলাৰক ভাৰত-ৱপপ্ৰচপ্ৰিকত 
ৈেৰোপ্ৰগতা শপ্ৰিশালী কৰাৰ উপায় অৰেষণ কৰৰ, োৰ প্ৰভতৰত আপ্ৰেল ভাৰত-ফ্ৰান্স-অৰেপ্ৰলয়া 
প্ৰিপক্ষীয় পদ্ধপ্ৰত, ৈামুপ্ৰিক আৰু মোকাশ ৱক্ষিত উেীয়মান িতযাহ্বানৰিাৰৰ ৈন্মুেীন ৱোো আৰু 
িলিায়ু প্ৰিয়া আৰু সিেপ্ৰিপ্ৰচিতা ৰক্ষাৰ ৱক্ষিত এৰকলৰগ কাম কৰা। এই ৈন্দভত ত, ভাৰৰত 
ফ্ৰান্সৰ প্ৰৈদ্ধান্ত আেৰপ্ৰণ িনাই ভাৰতৰ ইৰণ্ডা-ৱপপ্ৰচপ্ৰিক ৈমুি পেৰক্ষপৰ (আইপ্ৰপঅ'আই) 
"ৈামুপ্ৰিক ৈম্পে" স্তম্ভ ৱলাোৰ। 

 
5. প্ৰমঃ ৱল প্ৰিয়াৰন পপ্ৰৰৰেশ, িনাঞ্চল আৰু িয়িায়ু পপ্ৰৰেতত ন মন্ত্ৰী, শ্ৰী িকাশ িাৰেেকাৰৰ সেৰে 

প্ৰেল্লীত িয়িায়ু পপ্ৰৰেতত নৰ ওপৰত এক ৱপৰনল আৰলাচনাত অংশগ্ৰেণ কপ্ৰৰি। ৱতও ঁ ৰায়প্ৰচনা 
আৰলাচনাৰতা অংশগ্ৰেণ কপ্ৰৰি। ৱতওঁৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰিতীয় ভাগত, ৱতওঁ ৱিংগালৰুৰ ৰােীয় সিে 
প্ৰিজ্ঞান ৱকন্দ্ৰ আৰু আইএেআৰঅ' ভ্ৰমণ কপ্ৰৰি এপ্ৰিল 15, 2021 তাপ্ৰৰৰে। 

 
নতুন বেল্লী 
এবিল 13, 2021 
 

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. 

 



 


