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1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকদৰ 13-15 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাবৰদে বেবিবিন্সলি ভ্ৰমণ 
কদৰ। এয়া বেবিবিন্সলি ফতওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী (ইএএম) বিচাদি। 
 

2. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় এক বিিক্ষীয় বিঠক কদৰ বিজৰ প্ৰবতৰূি, মািিীয় টিঅ'ড'ৰ' এি 
ি'িবচি জবুিয়ৰৰ বৈদত, বেবিবিন্সৰ বিদেশ বিষয়ক ৈবচি। েদুয়াজি মন্ত্ৰীদয় িদৱম্বৰ 2020 
চিত ফতওঁদিাদক ৈি-ৈভািবতি কৰা বিিক্ষীয় ৈিদযাবিতাৰ যুটীয়া কবমচিৰ বিঠকৰ বিছৰ 
বিিক্ষীয় ৈম্পকক ত বিকাশ বিৰীক্ষণ কদৰ। ফতওঁদিাদক িিদত েদুয়ােি ফেশৰ মাজৰ িহু 
িবৰৈৰৰ ৈংদযািৰ ভবৱষযতৰ বেশ আদিাচিা কদৰ। েদুয়াজি মন্ত্ৰীদয় িিদত িাৰস্পবৰক ৰুচীৰ 
আঞ্চবিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ৈমূিৰ ওিৰত িভীৰ ভাি বিবিময় কদৰ। 
 

3. মন্ত্ৰী েজুদি বিিক্ষীয় ৈম্পকক ৰ ফশিতীয়া ধাৰাৈমূি স্বািতম জিাই বয িাৰস্পবৰক ৈুবিধাজিক 
ৈিদযাবিতা আৰু েদুয়ােি ফেশৰ েশকি অৱিম্বি কবৰ িাৰস্পবৰঅক ৰুচীৰ বভবিত িতুি 
ফক্ষত্ৰত বিস্তাৰ িভীৰ কৰাত অৱোি কবৰদছ। ফতওঁদিাদক ৈন্মত িয় আিলি কাম কবৰিলি 
ৈন্ত্ৰাৈিাে-বিদৰাবধতা আৰু প্ৰবতৰক্ষা আৰু ৈামুবিক ৈুৰক্ষাত ৈংদযাি শবিশািী কৰাৰ োদি, 
প্ৰবতৰক্ষা ক্ষমতা আৰু িিদত ফৈিা প্ৰবশক্ষণ আৰু ক্ষমতা বিমকাণ আৱবৰ। 
 

4. েদুয়ােি ফেেৰ মাজৰ দ্ৰুতিবত বিকাশ ফিাৱা িজাৰ অথকিীবত বিচাদিআৰু ফযািাি শ ংেি 
বভন্ন কৰাৰ প্ৰবত উলমিতীয়া ৰুচীৰ িবৰিূৰকতাৰ প্ৰবত িক্ষয ৰাবে, ফতওঁদিাদক ৈন্মত িয় 
অথকলিবতক ৈিদযাবিতা আৰু িিদত িহুদতা ফক্ষত্ৰ ফযদি ক বষ, আন্তঃিাঁথবি, স্বাস্থ্য আৰু 
োমকাচুযটিদকিচ, িযকটি, আইবচটি, আৰু বিজ্ঞাি আৰু প্ৰযুবিত িাবণজয আৰু বিবিদয়াি অবধক 
আিিঢ়ািলি। মন্ত্ৰী েজুদি িিদত বেিদটক, িীি অথকিীবত, িুিৰিযৱিাৰদযািয শবি, মিাকাশ, 
চাইিাৰ ৈুৰক্ষা আৰু িৰম্পৰািত ঔষধৰ েদৰ উেীয়মাি ফক্ষত্ৰত ৈিদযাবিতা ি বিৰ কৰাৰ 
প্ৰবত ফশিতীয়া িেদক্ষিৈমূি প্ৰশংৈাদৰ উদেে কদৰ। 
 

5. েদুয়ােি ফেশৰ মাজত িযৱৈায়, িযকটি আৰু বশক্ষাথী বিবিময় বিস্তাৰ কবৰিলি, েদুয়া িক্ষই 
ৈন্মত িয় ভাৰত আৰু বেবিবিন্সৰ মাজত এক ৈৰি বভজা প্ৰবিয়াৰ প্ৰদয়াজিৰ বিষদয়। 
বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় িিদত বেবিবিি চৰকাৰৰ ে বি আকষকণ কদৰ ফৈািকাদি বেবিবিন্সলি 
ভাৰতীয় বচবকৎৈা বিজ্ঞাি বশক্ষাথীৈকিৰ প্ৰতযািমি ৈাধি কৰািলি। 
 



6. েদুয়া মন্ত্ৰীদয় ৈন্মত িয় িহুিক্ষীয় মঞ্চত ঘবিষ্ঠভাদৱ ৈমন্বয় কবৰিলি আৰু এক িহুমুেী 
অংশীোবৰত্বৰ প্ৰবত ফতওঁদিাকৰ কদঠাৰ প্ৰবতশ্ৰুবত িুিৰ বিবিত কদৰ বয ইদডা-ফিবচবেক 
অঞ্চিত েদুয়ােি িণতন্ত্ৰৰ উন্নয়ি প্ৰতযাশা আৰু উলমিতীয়া অগ্ৰাবধকাৰ ৈাধি কবৰি। 
 

7. এই ভ্ৰমণকািত, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় িিদত ৰক্ষা ৈবচি, মািিীয় ফডিবেি ি'ফৰিজািা, 
বিি ৈবচি, মািিীয় কািকছ ড'বমদিগুদৱজ III আৰু ক বষ ৈবচি, মািিীয় ডঃ বৱবিয়াম োৰৰ 
বৈদত বমথবিয়া কদৰ যথািদম ৰক্ষা, বিি আৰু ক বষ েডত ৈিদযাবিতা শবিশািী কৰা 
বিষয়ৈমূিৰ ওিৰত আদিাচিা কবৰিলি। 
 

8. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় মাবিিাক ভাৰতীয় ৈম্প্ৰোয়ৰ এক অংশ বৈদত বমথবিয়া কদৰ। ফতওঁ 
েদুয়ােি ফেশৰ মাজত িনু্ধত্ব আৰু শাবন্ত প্ৰচাৰত ফতওঁদিাকৰ ভূবমকাৰ প্ৰশংৈা কদৰ আৰু 
ফতওঁদিাকক আহ্বাি জিাই ভাৰত আৰু বেবিবিন্সৰ জিিণৰ মাজত এক েিং বি থকা 
অিযািত ৰাবেিলি। 

 
নতুন বেল্লী 
ফিব্ৰুৱাৰী 15, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 


