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স্পেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ  
জনু 15, 2022 
 

1. স্পেইনৰ বিদেশ বিষয়ক, ইউদৰোপীয় ইউবনয়ন আৰু সহদ োবিতো মন্ত্ৰী, মোননীয় বমিঃ জ'চ 
স্পমনুদেল এল্বোদৰদচ 15 জনু 2022 তোবৰদে বনজৰ প্ৰথম ভোৰত ভ্ৰমণ কদৰ। 
 

2. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডিঃ এছ জয়শংকদৰ ভ্ৰমণকোৰী স্পেবনচ বিদেশ মন্ত্ৰীজনৰ সসদত বিপক্ষীয় 
আদলোচনো কদৰ,  'ত স্পতওঁদলোদক বিপক্ষীয় সম্পকক ৰ সমগ্ৰ িণকোলী বনৰীক্ষণ কদৰ। েদুয়োজন 
মন্ত্ৰীদয় সম্পকক দ োত নতুন িভীৰতো আৰু বিষয়িস্তু স্প োি কৰোৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বেদয়। িোবণজয 
আৰু বিবনদয়োি, মোনে সম্পকক , জলিোয়ু সহদ োবিতো, স্পসউজ শবি, বিজ্ঞোন আৰু প্ৰ ুবি, 
উদ্ভোেন আৰু ৰক্ষো আৰু সুৰক্ষোৰ েদৰ মূল অগ্ৰোবিকোৰ স্পক্ষত্ৰসমূহত সহদ োবিতো উন্নত কৰোৰ 
ওপৰত মদনোদ োি বেয়ো বিসৃ্তত আদলোচনো কৰো হয়। স্পতওঁদলোদক বিপক্ষীয় প্ৰবতষ্ঠোবনক পদ্ধবতৰ 
বনয়মীয়ো সিঠকৰ প্ৰদয়োজন আৰু বিবভন্ন েণ্ডত আদলোচনোৰ অিীনত থকো িুজোিুবজৰ স্মোৰক-
পত্ৰ/চুবিৰ দ্ৰুত চূড়োন্তকৰণৰ ওপৰত স্পজোৰ বেদয়। সিঠকেনত মন্ত্ৰী েজুদন সোংসৃ্কবতক আৰু 
বশক্ষো স্পক্ষত্ৰত সহদ োবিতোৰ উদেশযৰ  ুটীয়ো স্প োষণো স্বোক্ষৰ কদৰ। 
 

3. েদুয়োজন স্পনতোই ৰক্ষো চুবিৰ স্বোক্ষৰৰ স্বোিতম জনোয়  োৰ অিীনত এয়োৰিোছ স্পেইদন 56 
বচ295 বিমোন স্প োিোন িবৰি,  োৰ বভতৰৰ 40েন ভোৰতত বনবমকত হ'ি, আৰু প্ৰবতৰক্ষো 
আৰু বনৰোপত্তো সহদ োবিতো অবিক িভীৰ কবৰিলল সন্মত হয়। ভোৰদত ভোৰতত বনমকোণ আৰু 
আত্মবনভক ৰ ভোৰতৰ স্প োদিবে স্পেইদন বনজৰ ৰোষ্ট্ৰীয় ৰক্ষো উৎপোেন অনুষ্ঠোনত অংশগ্ৰহণ 
কৰোৰ প্ৰবত ৰুচীৰ প্ৰকোশৰ স্বোিতম জনোয়। স্পতওঁদলোদক সন্ত্ৰোসিোে, বহংসোত্মক উগ্ৰিোে আৰু 
চোইিোৰ অপৰোিৰ সম্বন্ধীয় উলমহতীয়ো প্ৰতযোহ্বোনদিোৰৰ সসদত  ুবঁজিলল  বনষ্ঠভোদে এদকলদি 
কোম কৰোৰ প্ৰবত বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পুনৰ বনবিত কদৰ। 
 

4. স্পতওঁদলোদক বিপক্ষীয় িযেসোয় আৰু বিবনদয়োিৰ সংদ োিৰ বিকোশৰ আেৰবণ জনোয় আৰু 
পোৰেবৰক ৰুচীৰ নতুন স্পক্ষত্ৰসমূহলল স্পসয়ো বিস্তোৰ কবৰিলল সন্মত হয়। স্পতওঁদলোদক সন্তুবিদৰ 
উদেে কদৰ স্প  বিপক্ষীয় িযেসোদয় প্ৰোক-ক'বভে স্তৰ অবতক্ৰম কবৰদছ আৰু স্পসয়ো অবিক 
িৃবদ্ধ স্পহোেোৰ অথকদিোিক সম্ভোেনো আদছ।  স্পতওঁদলোদক সন্মত হয় স্প  তথয প্ৰ ুবি, ঔষি আৰু 
পুনৰিযেহোৰদ োিযৰ েদৰ েণ্ডত আৰু সুদ োি আদছ আৰু স্পসউজ হোইড্ৰ'স্পজন, সিেযুবতক 
সঞ্চোলন, উন্নত উপোেোন, িভীৰ সমুদ্ৰ অদম্বষণৰ েদৰ নতুন আৰু অনোদেবষত নতুন স্পক্ষত্ৰ 
আদছ  'ত েদুয়োেন স্পেদশ আিলল সহদ োি কবৰি পোদৰ। 
 

5. মন্ত্ৰী েজুদন লিদত পোৰেবৰক ৰুচীৰ িহুদতো আঞ্চবলক আৰু বিশ্বজৰুো বিষয়সমূহৰ ওপৰত 
ভোি বিবনময় কদৰ আৰু জলিোয়ু পবৰেতক ন, বিশ্বজৰুো স্বোস্থ্য, িহনশীল উন্নয়ন আৰু সন্ত্ৰোসিোে 
বিদৰোবিতোৰ েদৰ উলমহতীয়ো প্ৰতযোহ্বোনদিোৰৰ সসদত  ুজঁোৰ িোদি পোৰেবৰক িুজোিুবজ আৰু 
সমথকন প্ৰকোশ কদৰ। 



 
6. স্পতওঁদলোদক এই মোহৰ স্পশষ ভোিত হ'ি লিো ভোৰত-ইউদৰোপীয় ইউবনয়ন এফটিএ বমমোংসোৰ 

পুনৰোৰম্ভৰ স্বোিতম জনোয়। ইউদক্ৰনৰ স্পক্ষত্ৰত, েদুয়োজন মন্ত্ৰীদয় অিযোহত সহ থকো মোনেতো 
সংক ৰ ওপৰত বচন্তো প্ৰকোশ কদৰ আৰু বহংসোৰ তোৎক্ষবণক অন্তৰ আহ্বোন জনোয়। 
আফিোবনস্তোনৰ স্পক্ষত্ৰত, েদুয়োেন স্পেদশ আফিোবনস্তোনলল মোনেতো সোহো যৰ িোিোহীন উপলবিৰ 
প্ৰদয়োজন উদেে কদৰ আৰু বচন্তো িযি কদৰ  োদত আফিোন অঞ্চল স্পকোদনো সন্ত্ৰোসিোেী সংিঠদন 
অঞ্চলদ ো অবস্থ্ৰ কবৰিলল িযেহোৰ নকদৰ। 
 

7. স্পতওঁদলোদক ইদণ্ডো-স্পপবচবফক অঞ্চলত স্পকৌশলিত মদনোদ োি ৰক্ষো কৰো আৰু এদকই-েবৃিভঙ্গীৰ 
ৰোষ্ট্ৰসমূহৰ মোজত সহদ োবিতো প্ৰদচিো প্ৰচোৰৰ প্ৰদয়োজনৰ ওপৰত স্পজোৰ বেদয়। স্পতওঁদলোদক 
এলএবচ অঞ্চলত উন্নয়ন অংশীেোবৰত্ব আৰু অথকলনবতক কো ককলোপত সহদ োবিতো অদম্বষণ 
কবৰিলল সন্মত হয় আৰু এই সন্দভক ত স্পতওঁদলোদক ইদিদৰো-আদমবৰকোন সবন্মলনৰ আদলোচনো 
কদৰ। েদুয়োজন মন্ত্ৰীদয় ৰোষ্ট্ৰ সং  আৰু আন িহুপক্ষীয় সংিঠনত ভোৰত আৰু স্পেইনৰ 
মোজৰ সহদ োবিতোৰ প্ৰশংসো কদৰ। 

 
নতুন বেল্লী 
জনু 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. 

 


