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ফেব্ৰুৱাৰী 18, 2021 

 

বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকদৰ 20-21 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাবৰদে মালদ্বীপ আৰু 22-23 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাবৰদে মবৰচাচ ভ্ৰমণ কবৰি। 

 

বিজৰ মালদ্বীপ ভ্ৰমণত, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় মািিীয় ৰাষ্ট্ৰপবত ইব্ৰাবিম মিম্মে চবলিৰ সৈদত ৈাক্ষাৎ কবৰি আৰু বিদেশ বিষয়ক, প্ৰবতৰক্ষা, বিত্ত, 

অৰ্থনিবতক উন্নয়ি আৰু পবৰকল্পিা আৰু আন্তঃগাাঁ ৰ্বি মন্ত্ৰীৈকলৰ সৈদত ৈংবক্ষপ্ত আদলাচিা কবৰি। মন্ত্ৰীজদি অধ্যক্ষ মিম্মে িাবছডৰ সৈদতও ৈাক্ষাৎ 

কবৰি আৰু আি ৰাজনিবতক ফিতাৈকলক ল'গ কবৰি। এই ভ্ৰমণত, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় আমাৰ বদ্বপক্ষীয় ৈম্পকথ ৰ ৈমস্ত পবৰৈৰৰ লগদত অিযািত 

বদ্বপক্ষীয় প্ৰকল্পৰ প্ৰগবত বিৰীক্ষণ কবৰি আৰু অিযািত ফকাবিড পবৰবিবতৰ ওপৰত আদলাচিা কবৰি, যাৰ বিতৰত ৰ্াবকি ফকাবিড অন্তৰ অৰ্থনিবতক 

পুিৰুদ্ধাৰত মালদ্বীপক িাৰতৰ অিযািত ৈািাযয। 

 

বিজৰ মবৰচাচ ভ্ৰমণত, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় মািিীয় ৰাষ্ট্ৰপবৰ পৃবৰ্ৱীৰাজবৈঙ ৰুপুি আৰু মািিীয় প্ৰধ্াি মন্ত্ৰী বমঃ প্ৰবিণ্ড জিিৰ্ৰ সৈদত ৈাক্ষাৎ কবৰি। 

মন্ত্ৰীজদি বিজৰ প্ৰবতৰূপ বিদেশ বিষয়ক, আন্তবলক একত্ৰীকৰণ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় িাবণজয আৰু িূবম পবৰিিি আৰু পাতল ফৰল মন্ত্ৰী মািিীয় এলাি গািুক 

ল'গ কবৰি। এই ভ্ৰমণত বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় আমাৰ বদ্বপক্ষীয় ৈম্পকথ ৰ ৈমস্ত পবৰৈৰ, মবৰচাচত িাৰদত িাতত ফলাৱা বিবিন্ন আন্তঃগাাঁ ৰ্বি প্ৰকল্পৰ 

ৰূপায়ি বিৰীক্ষণ কবৰি আৰু পাৰস্পবৰক ৰুবচৰ বদ্বপক্ষীয়, আঞ্চবলক আৰু বিশ্বিযাপী বিষয়ৰ ওপৰত আদলাচিা কবৰি। 

 

মালদ্বীপ আৰু মবৰচাচ দুদয়া সিদছ িাৰতৰ মূল ৈামুবিক চুিুৰীয়া িাৰতীয় মিাৈাগৰ অঞ্চলত আৰু এক বিদশষ িাি েেল কদৰ প্ৰধ্াি মন্ত্ৰীৰ 'এছ এ বজ এ 

আৰ' (অঞ্চলদ াত ৈকদলাদৰ িাদি ৈুৰক্ষা আৰু বিকাশ) েশথিত। বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ সিদছ এক প্ৰমাণ িাৰদত মালদ্বীপ আৰু মবৰচাচৰ সৈদত 

বিজৰ ঘবিষ্ঠ আৰু িনু্ধত্বৰ ৈম্পকথ ক বেয়া গুৰুত্বৰ আৰু এই ভ্ৰমদণ িবধ্থক ৈিদযাবগতাক আৰু দুইেি ফেশৰ মািৱ ৈম্পকথ ক অবধ্ক গবত প্ৰোি কবৰি িুবল 

আশা কৰা সিদছ। 

 

নতুন বেল্লী 

ফেব্ৰুৱাৰী 18, 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. 
 


