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িধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী 02 মেরে 04  মম 2022 -এ জামমাপ্রন, মেনমােম  ও ফ্রারে এেটি সেোেী 

সফে েেরেন। 2022 -এ এটিই হরে িধানমন্ত্রীে িেম প্রেরদশ সফে। 

 

2.  োপ্রলমরন িধানমন্ত্রী, জামমাপ্রনে মফোরেল চ্যারেলে প্রহজ এরেরলপ্রে প্রমস্টাে ওলাফ মকালরজে সারে 

প্রিপাপ্রিে আরলাচ্না েেরেন এেং দইু মনতা ভােত-জামমাপ্রন ইন্টাে-গভনমরমন্টাল েনসারেশন 

(আইপ্রজপ্রস)-ে ষষ্ঠ সংকেরনে যুগ্ম মপৌরোপ্রহতয েেরেন। প্রিোপ্রষমে আইপ্রজপ্রস হল এেটি অননয সংলাপ 

ফেমযাট মযখারন উভয় পরিে প্রেপ্রভন্ন মন্ত্রীরদেও অংশগ্রহণ েেরত মদখা যায়। এটি হরে চ্যারেলে 

মকালরজে সারে িধানমন্ত্রীে িেম আইপ্রজপ্রস  এেং প্রেরসম্বে 2021 সারল অপ্রফস গ্রহণ েো নতুন জামমান 

সেোরেে, সেোে-মেরে-সেোে পোমশমও হরে, ।তাে সফেোরল িধানমন্ত্রী এেং চ্যারেলে মকালজ 

যুগ্মভারে এেটি েযেসাপ্রয়ে অনষু্ঠারনেও মপৌরোপ্রহতয েেরেন। জামমাপ্রনরত িধানমন্ত্রী ভােতীয় মগাষ্ঠীে 

জনগরণে উরেরশয ভাষণ মদরেন এেং তারদে সারে আলাপচ্াপ্রেতাও েেরেন।    

 

3. 2021 সারল ভােত এেং জামমাপ্রন তারদে কূটননপ্রতে সম্পেম  ্াপরনে 70 েছে উদযাপন েরেরছ এেং 

2000 সাল মেরে মেৌশলগত অংশীদাপ্রেত্ব েরয়রছ। এেটি েহৃৎ মিত্র জরুে সহরযাপ্রগতারে েপৃ্রি ও তীব্র 

েেরত এেং দইু সেোেরে তারদে পােস্পপ্রেে স্বারেমে আঞ্চপ্রলে ও আন্তজম াপ্রতে প্রেষরয়ে উপরে মত 

প্রেপ্রনময় েেরত এই সফে এেটি সুরযাগ েরে মদরে।  

 

4.  এেপরে িধানমন্ত্রী , মেনমারেম ে িধানমন্ত্রী হাে এরেরলপ্রে শ্রীমতী মমরে মফ্ররেপ্রেেরসরনে আমন্ত্ররণ 

এেটি সেোেী সফরে মোরপনরহরগন ভ্রমণ েেরেন। প্রতপ্রন মেনমােম  আরয়াপ্রজত প্রিতীয় ভােত-নপ্রেম ে শীষম 

সরেলরনও অংশগ্রহণ েেরেন।  

 

5. সফরেে প্রিপাপ্রিে উপাদারনে মরধয িধানমন্ত্রী মফ্ররেপ্রেেরসরনে সারে আরলাচ্নাে পাশাপাপ্রশ মহামানযা 

োনী প্রিতীয় মারগ্রমরেে সারে দশমেরদে আরলাচ্না অন্তভুম ক্ত োেরে।ভােত ও মেনমারেম ে মরধয গ্রীন 



স্ট্র্যারটপ্রজে পাটম নােপ্রশপ-এে মত এই ধেরনে আরয়াজন এই িেম। এই সফে উভয় পিরে এে 

অগ্রগপ্রতরে খপ্রতরয় মদখরত এেং পাশাপাপ্রশ আমারদে েহুমখুী সহরযাপ্রগতারে আেও িসাপ্রেত েোে উপায় 

মেে েোে এেটা সুরযাগ েরে মদরে। সফেোরল, িধানমন্ত্রী এেটি ভােত-মেনমােম  োপ্রণজয মফাোরম 

অংশগ্রহণ েেরেন এেং ভােতীয় অপ্রভোসীরদে উরেরশয েকৃ্ততাও িদান েেরেন।  

 

6.  প্রিতীয় ভােত-নপ্রেম ে শীষমসরেলরন িধানমন্ত্রী অনযানয নপ্রেম ে মনতারদে সারেও আলাপচ্াপ্রেতা 

েেরেন। এই মনতৃেরৃেে মরধয োেরেন আইসলযারেে িধানমন্ত্রী োটিম ন জযােেসেপ্রিে, নেওরয়ে 

িধানমন্ত্রী মজানাস গাহে মস্টাে, সুইরেরনে িধানমন্ত্রী মাগোরলনা অযাোেসন এেং প্রফনলযারেে িধানমন্ত্রী 

সান্না মাপ্রেন। শীষম সরেলরন আরলাচ্নাে মেন্দ্রপ্রেে ু প্রনেি োেরে মোপ্রভেরোে অেমননপ্রতে পুনরুিাে, 

জলোয়ু পপ্রেেতম ন, উদ্ভােন এেং িযপু্রক্ত, পুননমেীেেণ শপ্রক্ত, ক্রমেধমমান বেপ্রিে প্রনোপো পপ্রেপ্র্প্রত এেং 

আেম টিে অঞ্চরল ভােত-নপ্রেম ে সহরযাপ্রগতা-ে মত প্রেষয়গুপ্রলে উপরে। িেম ভােত-নপ্রেম ে শীষম সরেলন 

2018 সারল স্টেরহালরম অনপু্রষ্ঠত হরয়প্রছল।   

 

7. মফোে পরে 04 মম 2022 তাপ্রেরখ িধানমন্ত্রী সংপ্রিপ্তোরলে জনয পযাপ্রেরস োমরেন এেং ফ্রারেে 

মিপ্রসরেন্ট প্রহজ এরেরলপ্রে এমানরুয়ল মােে-এে সারে সািাৎ েেরেন। এই েছে ভােত ও ফ্রাে তারদে 

কূটরনাইপ্রতে সম্পরেম ে 75 েছে উদযাপন েেরছ এেং দইু মনতাে মরধয এই বেঠে দইু মনতাে মরধয 

বেঠে মেৌশলগত অংশীদাপ্রেরত্বে আেও উচ্চাপ্রভলাষী এরজো প্রনধমােণ েেরে। 

 

প্রনউ প্রদপ্রি 

এপ্রিল 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. 

 



   

 
 


