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24-29, 2020) 
নৱেম্বৰ 23, 2020 
 
বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৱৰ িাহৱৰইন, ইউ এ ই আৰু চেইৱেল্লস ভ্ৰমণ কবৰি নৱেম্বৰ 24 
পৰা 29, 2020 লৈৱক। এই ভ্ৰমণত চতওঁ এই চেশসমূহৰ বনজৰ প্ৰবতৰুপ আৰু উচ্চ চনতৃত্বৰ লসৱত 
সাক্ষাৎ কবৰি। 
 
নৱেম্বৰ 24-25 তাবৰৱে িাহৱৰইন ভ্ৰমণ হ’ি বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী বহোৱপ ডঃ এছ জয়শংকৰৰ চসই 
চেশেনলৈ প্ৰথম ভ্ৰমণ। চতওঁ িযবিগতভাৱে েৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ জণগণৰ ফাৈৰ পৰা িাহৱৰইনী 
চনতৃত্বক সমৱিেনা জ্ঞাপন কবৰি নৱেম্বৰ 11 তাবৰৱে িাহৱৰইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহামানয ৰাজকুমাৰ োবৈফা 
বিন োৈমান আৈ োবৈফা েেুজনক বনধনৰ। চতওঁ পাৰস্পবৰক ৰুবেৰ আঞ্চবৈক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
বিষয়ৰ ওপৰত আৱৈােনাও কবৰি। িাহৱৰইনত প্ৰায় 350,000 ভাৰতীয় আৱছ আৰু েৱুয়ােন চেৱশ 
এৱকৈৱগ কাম কবৰৱছ চকাবভড-19 মহামাৰীৰ বিৰুৱে যুবঁজিলৈ। েৱুয়ােন চেশৰ মাজত ফ্লাইট চসো 
অিযাহত আৱছ এক এয়াৰ িাৱিাৈ িযেস্থাৰ অধীনত। 
 
বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় ইউ এ ই ভ্ৰমণ কবৰি 25-26 তাবৰৱে। চতওঁ ইউ এ ই-ৰ বিৱেশ মন্ত্ৰী, 
মহামানয চেে আবু্দল্লাহ বিন জাৱয়ে আৈ নাহয়ানক নৱেম্বৰ 26 তাবৰৱে ৈ’গ কবৰি। েৱুয়াজন চনতাই 
আমাৰ বিস্তীণণ চকৌশৈগত আংশীোৰীত্বৰ অধীনৰ ভাৰত আৰু ইউ এ ই-ৰ সুন্দৰ সহৱযাগ আগিঢ়াই বনি 
আৰু বিবভন্ন আঞ্চবৈক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ৰ ওপৰত আৱৈােনা কবৰি। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় প্ৰাক-
চকাবভড পবৰবস্থবতত ভাৰতীয় কমীসকৱৈ ইউ এ ই-ত বনজৰ োকবৰ পুনৰ কৰাৰ ধৰণ আৱৈােনা 
কবৰি। প্ৰায় 3 বনযুততলক অবধক ভাৰতীয়ই ইউ এ ই-ত থাৱক আৰু কাম কৱৰ। 
 
ভাৰত আৰু ইউ এ ই-চয় চকাবভড-19 মহামাৰীৰ সময়ত ঘবনষ্ঠ উচ্চ-স্তৰৰ চযাগাৱযাগ ৰক্ষা কবৰৱছ। 
প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ চমােীৱয় আিু ধাবিৰ ৰাজকুমাৰ মহামানয চেে মহম্মে বিন জাৱয়ে আৈ নাহয়ানৰ 
লসৱত মহামাৰীৰ সময়ত কথা পাবতবছৈ। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয়ও ইউ এ ই বিৱেশ মন্ত্ৰীৰ লসৱত চযাো 
চকইমাহত িহুিাৰ কথা পাবতৱছ। চতওঁৱৈাৱক ভাৰত-ইউ এ ই যুটীয়া পবৰষে লিঠৱকা সহ-সভাপবতত্ব 
কবৰবছৈ চেপ্তম্বৰ 2020ত। বিবনৱয়াগৰ উচ্চ স্তৰৰ কাযণ েৈৰ (এইছ এৈ টি এফ আই) লিঠক 
নৱেম্বৰৰ আগ ভাগত আমাৰ িাবণজয আৰু উৱেযাগ আৰু চৰৈৱসো মন্ত্ৰী আৰু আিু ধাবি বিবনৱয়াগ 
কতৃণ পক্ষই (এ বড আই এ) সহ-সভাপবতত্ব কবৰবছৈ। 



 
চতওঁৰ যাত্ৰাৰ অবন্তম ভাগত, বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় চেইৱেল্লস ভ্ৰমণ কবৰি 27-28 নৱেম্বৰ 2020 
তাবৰৱে। মন্ত্ৰীজৱন চেইৱেল্লসৰ নতুনলক বনিণাবেত ৰাষ্ট্ৰপবত মহামানয বমঃ চেৱভৈ ৰামকাৈাোনক ৈ’গ 
কবৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ চমােীৰ তৰফৰ পৰা অবভনন্দন জ্ঞাপন কবৰিলৈ আৰু চতৱেতৰ ৈগত নতুন 
েৰকাৰৰ অগ্ৰাবধকাৰ আৰু ভাৰত-চেইৱেল্লস বিপক্ষীয় সম্পকণ  শবিশাৈী কৰাৰ উপায় আৱৈােনা 
কবৰিলৈ। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় নতুনলক বনযুি বিৱেশ বিষয়ক আৰু পযণটন মহামানয বেৈৱভৱে 
ৰাৱডগৱেকৰ লসৱত বিপক্ষীয় আৱৈােনা কবৰি। 
 
নতুন বেল্লী 
নদেম্বৰ 23, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


