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বিদেশমন্ত্রী এিং কদ োবিয়োর উপরোষ্ট্রপবি ও বিদেশমন্ত্রীর মদযে 
বিঠক 
অদটোির 02, 2021  
 
2 রো অদটোির বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকর , কদ োবিয়োর উপরোষ্ট্রপবি ও 
বিদেশমন্ত্রী হোর এদেদ বি শ্রীবমিী মোিত ো  ুবসয়ো রোবমদরদজর সোদে একটি বিপোবিক  
আদ োচনোয় অংশগ্রহণ কদরদেন। শ্রীমিী রোবমদরজ 48 সেদসের একটি স্বোস্থ্ে এিং 
প্রযুবি প্রবিবনবয েদ র ননিৃত্ব প্রেোন কদর 1 নেদক 3 রো অদটোির 2021 ভোরি 
সফর করদেন। িোর সোদে রদয়দেন, স্বোস্থ্ে এিং সোমোবজক সরুিো মন্ত্রী ডঃ  ুইজ 
ফোনতোদডো রুইজ, সরকোবর আবযকোবরকগণ, িোবণজে এিং বশিো প্রবিষ্ঠোদনর 
প্রবিবনবযিৃন্দ। এর আদগ 25 নশ নসদেির 2021 -এ বিদেশমন্ত্রী ইউএনবজএ-76 -
এর পোশোপোবশ শ্রীমিী রোবমদরদজর সোদে বিঠক কদরবেদ ন। 
      
2.  ননিৃিনৃ্দ স্বোস্থ্ে, ওষুয প্রস্তুি, বজিপ্রযুবি এিং মহোকোশ-এর মি নিত্রগুব  বনদয় 
বিসৃ্তি আদ োচনো কদরদেন। পোরষ্পবরক স্বোদেতর আঞ্চব ক এিং আন্তজত োবিক বিষয়গুব  
বনদয়ও বিঠদক আদ োচনো করো হদয়দে।বিদেশমন্ত্রী ইউএন-এর সংস্কোদরর পবরদপ্রবিদি 
ভোরদির অগ্রোবযকোরগুব র উপদর নজোর বেদয়দেন। ননিৃিনৃ্দ িহুপোবিক মদঞ্চ 
সহদযোবগিোদক শবিশো ী করোর জনে সহমি প্রকোশ কদরদেন। 
    
3.  ভোরি এিং কদ োবিয়োর মদযে বিপোবিক িোবণদজে একটি বনয়বমি িৃবি  িে 
করো নগদে নযটি নকোবভড-19 অবিমোবরর কোরদণ বিবিি হওয়ো সদত্বও 2020-21 -এ 
2.27  বিব য়ন মোবকত ন ড োদরর বগদয় েোাঁবিদয়দে। উভয়পি িোবণজে,  
শবি,আইটি,ওষুয প্রস্তুি এিং নমোটরগোবি বনমতোণ নিদত্র আরও উৎসোহ প্রেোন ও   
বিবনদয়োদগর জনে সম্মি হদয়দেন।  
  
4.  েইু ননিো বজিপ্রযুবি ও বচবকৎসো গদিষণোর নিদত্র সহদযোবগিোর অবভপ্রোদয়র 
উপদর েটুি পত্র স্বোির অনুষ্ঠোদনর সোিী বেদ ন। এগুু্ব  বজিপ্রযুবি েপ্তর এিং 



ইবডয়োন কোউবি  অি নমবডকেো  বরসোচত  (আইবসএমআর)ও িোদের কদ োবিয়োন 
সমকি েপ্তর িোরো স্বোিবরি হদয়দে। 
   
5.  উপরোষ্ট্রপবি রোবমদরদজর আগমদনর আদগ, স্বোস্থ্ে এিং সোমোবজক সরুিো মন্ত্রী ডঃ 
 ুইজ ফোনতোদডো বরদজর ননিৃদত্ব একটি িোবণজে প্রবিবনবয ে  27-30 নশ নসদেির  
পুদন, হোয়দ্রোিোে এিং নিঙ্গো রুু ভ্রমণ কদরদেন। ভেোকবসন এিং ওষুয উৎপোেদনর 
বিকোদশর জনে নযৌে উৎপোেন এিং প্রযুবি প্রবিস্থ্োপদনর  দিে িোরো এই শহরগুব র 
ওষুয প্রস্তুিকোরক নকোম্পোবনগুব  এিং উৎকষতিোর নকন্দ্রগুব  পবরেশতন কদরদেন। িোরো 
ইসদরো সুবিযোও পবরেশতন কদরদেন এিং বনউ নেস ইবডয়ো ব বমদটড(এনএসআইএ ) 
এিং বহউমেোন নেস ফ্লোইট নসন্টোর (এইচএসএফবস)দেদক আগি প্রবিবনবযিৃদন্দর 
সোদেও সোিোৎ কদরদেন। 
      
6.  বিঠক চ োকো ীন, উভয়পি উচ্চপযতোদয়র সম্পদকত র সোপ্রতিবিক গবিিৃবিদক স্বোগি 
জোবনদয়দেন এিং পোরষ্পবরক সুবিযোর বচবিি নিত্রগুব দি সহদযোবগিো িৃবিদি সহমি 
হদয়দেন।   
 
বনউ বেবি 

অদটোির 02,2021 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


