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প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ জামমানন, ডেনমাৰ্ম  আৰ ুফ্ৰান্স ভ্ৰমণ 
এপ্ৰিল 27, 2022 
 

1. িধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে 02-04 মম’ 2022 তাপ্ৰেৰে জামমাপ্ৰন, মেনমাৰ্ম  আেু ফ্ৰান্স 
ভ্ৰমণ ৰ্প্ৰেব। এো 2022 চনত িধান মন্ত্ৰীে িথম প্ৰবৰদশ ভ্ৰমণ হ’ব। 
 

2. বাপ্ৰলমনত, িধান মন্ত্ৰীৰে জামমাপ্ৰনে মেোৰেল চৰেলে, মাননীে প্ৰমিঃ অ’লাে স্কহ’লজে সৈৰত 
প্ৰিপক্ষীে আৰলাচনা ৰ্প্ৰেব, আেু দৰুোজন মনতাই ভােত-জামমাপ্ৰন আন্তিঃচেৰ্ােী আৰলাচনাে 
(আইপ্ৰজপ্ৰচ) ষষ্ঠ চক্ৰে ৈহ-ৈভাপপ্ৰতত্ব ৰ্প্ৰেব। প্ৰিবাপ্ৰষমৰ্ আইপ্ৰজপ্ৰচ সহৰে এৰ্ ৈুৰ্ীো 
আৰলাচনাে মে য’ত দৰুো পক্ষে বহুৰতা মন্ত্ৰীৰে অংশগ্ৰহণ ৰ্ৰে। এো িধান মন্ত্ৰীে িথম 
আইপ্ৰজপ্ৰচ হ’ব মচৰেলে স্কহ’লজে সৈৰত, আেু লগৰত এৰন িথম চেৰ্ােে মাজে আৰলাচনা 
হ’ব নতুন জামমান চেৰ্ােে সৈৰত, প্ৰয প্ৰেৰচম্বে 2021 চনত শাৈনলল আপ্ৰহপ্ৰেল। এই 
ভ্ৰমণৰ্ালত, িধান মন্ত্ৰী আেু মচৰেলে স্কহ’লৰজ লগৰত যুটীোলৰ্ এৰ্ বাপ্ৰণজয অনুষ্ঠান 
ৈৰম্বাধন ৰ্প্ৰেব। িধান মন্ত্ৰীৰে জামমাপ্ৰনে ভােতীে ৈম্প্ৰদােৰ্ ৈৰম্বাধন ৰ্প্ৰেব আেু 
মতওঁৰলাৰ্ে সৈৰত প্ৰমথপ্ৰিো ৰ্প্ৰেব। 
 

3. 2021 চনত, ভােত আেু জামমাপ্ৰনৰে কূটলনপ্ৰতৰ্ ৈম্পৰ্ম  স্থাপনে 70 বেে উদযাপন ৰ্ৰে 
আেু 2000 চনে পো দৰুো মৰ্ৌশলগত অংশীদাে। এই ভ্ৰমৰণ এৰ্ ৈুৰযাগ িদান ৰ্প্ৰেব এৰ্ 
বহল পপ্ৰেৈেে মক্ষত্ৰত ৈহৰযাপ্ৰগতা বৃপ্ৰি আেু তীব্ৰ ৰ্প্ৰেবলল আেু দৰুোেন চেৰ্াৰে 
পােস্পপ্ৰেৰ্ েুচীে আেপ্ৰলৰ্ আেু প্ৰবশ্ববযাপী প্ৰবষেৈমূহে ওপেত ভাব প্ৰবপ্ৰনমে ৰ্প্ৰেবলল। 
 

4. িধান মন্ত্ৰীৰে তাে প্ৰপেত ৰ্ৰপনৰহৰগনলল যাত্ৰা ৰ্প্ৰেব মেনমাৰ্ম ে িধান মন্ত্ৰী, মাননীে প্ৰমিঃ 
মমট্ট মফ্ৰোপ্ৰেৰ্ৰচনে আমন্ত্ৰণত। মতওঁ লগৰত মেনমাৰৰ্ম  আৰোজন ৰ্ো 2ে ভােত-নপ্ৰেম ৰ্ 
ৈপ্ৰিলনত অংশগ্ৰহণ ৰ্প্ৰেব। 
 

5. এই ভ্ৰমণে প্ৰিপক্ষীে উপাদানত থাপ্ৰৰ্ব িধান মন্ত্ৰী মফ্ৰোপ্ৰেৰ্ৰচনে সৈৰত আৰলাচনা আেু 
মাননীে মহাোণী মােৰগ্ৰথ II সৈৰত ৈাক্ষাৎ। মৈইজ মৰ্ৌশলগত অংশীদাপ্ৰেত্ব সহৰে ভােত আেু 
মেনমাৰ্ম ে মাজত এৰন িথম বযৱস্থা। এই ভ্ৰমৰণ দৰুো পক্ষৰ্ এৰ্ ৈুৰযাগ িদান ৰ্প্ৰেব ইোে 
িগপ্ৰত প্ৰনেীক্ষণ ৰ্োে, আেু লগৰত আমাে বহুমুেী ৈহৰযাপ্ৰগতা আগলল প্ৰবস্তাে ৰ্োে উপাে 
পেীক্ষা ৰ্োে। এই ভ্ৰমণত, িধান মন্ত্ৰীৰে এৰ্ ভােত-মেনমাৰ্ম  বযৱৈাে মেত অংশগ্ৰহণ 
ৰ্প্ৰেব আেু লগৰত ভােতীে িৱাৈীৈৰ্লৰ্ ৈৰম্বাধন ৰ্প্ৰেব। 
 

6. ২ে ভােত-নপ্ৰেম ৰ্ ৈপ্ৰিলনত, িধান মন্ত্ৰীৰে লগৰত অনয নপ্ৰেম ৰ্ মনতাৈৰ্লে সৈৰত প্ৰমথপ্ৰিো 
ৰ্প্ৰেব – আইচৰলণ্ডে িধান মন্ত্ৰী মৰ্প্ৰিন মজৰ্বে’টিে, নেৰৱে িধান মন্ত্ৰী জ’নাে গাহ্ৰ 
ষ্ট’ে, স্বীৰেনে িধান মন্ত্ৰী মাগৰেৰলনা এণ্ডােচন আেু প্ৰেনৰলণ্ডে িধান মন্ত্ৰী চানা মমপ্ৰেন। 
ৈপ্ৰিলনেৰন মহামােীে মশষে অথমলনপ্ৰতৰ্ পুনেুিাে, জলবােু পপ্ৰেৱতম ন, উদ্ভাৱন আেু িযুপ্ৰি, 



পুনেবযৱহােৰযাগয শপ্ৰি, উদীমান প্ৰবশ্ববযাপী ৈুেক্ষা পপ্ৰেপ্ৰস্তপ্ৰত আেু আপ্ৰটম ৰ্ অেলত ভােত-
নপ্ৰেম ৰ্ ৈহৰযাপ্ৰগতাে দৰে প্ৰবষেৈমূহে ওপেত মৰনাৰযাগ প্ৰদব। 1ম ভােত-নপ্ৰেম ৰ্ ৈপ্ৰিলন 
2018 চনত ষ্ট’ৰ্ৰহামত অনুপ্ৰষ্ঠত সহপ্ৰেল। 
 

7. 04 মম’ 2022 তাপ্ৰেৰে, প্ৰনজে িতযাগমন যাত্ৰাত, িধান মন্ত্ৰীৰে মপপ্ৰেচত চমুলৰ্ ে’ব আেু 
ফ্ৰান্সে োষ্ট্ৰপপ্ৰত, মাননীে প্ৰমিঃ এমানুৰৱল মমক্ৰনৰ্ লগ ৰ্প্ৰেব। ভােত আেু ফ্ৰাৰন্স এই বেে 
প্ৰনজে কূটলনপ্ৰতৰ্ ৈম্পৰ্ম ে 75 বেে উদযাপন ৰ্প্ৰেৰে আেু দৰুোজন মনতাে মাজে 
সবঠৰ্েৰন মৰ্ৌশলগত অংশীদাপ্ৰেত্বে এৰ্ অপ্ৰধৰ্ উচ্চাৰ্াংক্ষী ৈূচী স্থাপন ৰ্প্ৰেব। 

 
নতুন নিল্লী 
এনপ্ৰল 27, 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. 

 


