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ফ্রান্সের ইউন্সরাপ ও বিন্সেশ বিষয়ক মন্ত্রীর ভারত সফর (এবিল 13-15,  

2021) 
এবিল 13, 2021 
1. ফ্রান্সের ইউন্সরাপ ও বিন্সেশ বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় জঁ-ইভ স লে বিয়ান, এবিে 13-15, 2021 
এক সরকারী সফন্সর ভারন্সে আসন্সিন। 
2. 13 এবিে, 2021 বিপাবষি়ক আন্সোচনার জনয বিন্সেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর সফররে 

বিন্সেশমন্ত্রীন্সক হায়েরািাে হাউন্সস আমন্ত্রণ জানান। লকাবভড-িভাবিে বিন্সের অপবরসীম ভূ-
রাজননবেক পবরিেত ন িসন্সে উভয় মন্ত্রী িাবণজয ও বিবনন্সয়া , িবেরি়া ও সুরি়া, স্বাস্থ্য, 
বশি়া,  ন্সিষণা ও নেুন আবিষ্কার, শবি এিং জেিায়ু পবরিেত ন সহ বিবভন্ন লি়ন্সে িৃহত্তর 
সহন্স াব োর অপবরসীম সুন্স া ন্সক স্বীকৃবে বেন্সয়ন্সেন। 

3. ফ্রান্সের সান্সে বিপাবি়ক িাবণজয  ে েশন্সক ক্রমশঃ িৃবি লপন্সয় 2020 সান্সে 10.75  বিবেয়ন 
ডোন্সর লপ ঁন্সেন্সে। বিপাবি়ক িাবণজয এিং অেতননবেক সম্পন্সকত র সমূ্পণত সফুে োন্সভর আশায়, 
উভয় পি়ই ভারে-ইইউ িাবণজয ও বিবনন্সয়া  চুবি সম্পবকত ে আন্সোচনার দ্রুে ট্র্যাবকংন্সয়র 
গুরুত্ব লমন্সন লনয়। 

4. ডঃ এস জয়শঙ্কর এিং বমঃ লে বিয়ান িহু-লমরু বিন্সের িবে োন্সের সহন্স াব োর িবেশ্রুবে 
এিং িহুপাবি়কোর িবে বিোন্সসর পুনরািৃবত্ত কন্সর পারপরিবরক স্বােতবিজবিে লিশ কন্সয়কটি 
আঞ্চবেক ও সিতজনীন বিষয় বনন্সয়ও আন্সোচনা কন্সরন্সেন। োরঁা ভারে-ফ্রাে-অন্সেবেয়া 
বেপাবষি়ক িবক্রয়া োিাও, উপকূে ও মহাকাশ বিষয়ক লি়ন্সে উেীয়মান সমসযার লমাকাবিো 
এিং জেিায়ু ও জীিনিবচেয সুরি়ার লি়ন্সে একসান্সে কাজ করা সহ ভারে-িশান্ত মহাসা রীয় 
অঞ্চন্সে সহন্স াব ো লজারোর করার বিবভন্ন উপায় বনন্সয় আন্সোচনা কন্সরন। এন্সি়ন্সে, ভারন্সের 
ইন্সদা-পযাবসবফক মহাসা র উন্সেযান্স র (আইবপওআই) বভবত্ত "লমবরটাইম বরন্সসান্সসতস" গ্রহন্সণ 
ফ্রান্সের বসিান্তন্সক ভারে স্বা ে জানায়। 

5. পবরন্সিশ, িন ও জেিায়ু পবরিেত ন মন্ত্রী, শ্রী িকাশ জাভান্সেকন্সরর সান্সে বেবির জেিায় ু
পবরিেত ন সম্পবকত ে একটি পযান্সনে আন্সোচনায় অংশ লনন্সিন বমঃ লে বিয়ান । বেবন রাইবসনা 
ডায়ােন্স ও অংশ লনন্সিন। োঁর সফন্সরর বিেীয় পন্সিত, বেবন 15 এবিে, 2021-এ লিোেুরুন্সে 
নযাশনাে লসন্টার ফর িান্সয়ােবজকাে সান্সয়ন্সেস এিং ইসন্সরা-লে  ান্সিন। 
 

বিউ বেবি 
এবিল 13, 2021 
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