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জনু 15, 2022  
 
স্পেননর বিনেশ, ইউনরোপীয় ইউবনয়ন ও সহন োবিতো মন্ত্রী বহজ এনেনেবি বমস্টোর স্পজোনস মযোননুয়ে 
আেিোনরস 15ই জনু 2022 -এ ভোরনত তোর প্রথম সরকোবর সফর কনরনেন।   

 

2.  বিনেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শংকর সফররত স্পেনীয় বিনেশমন্ত্রীর সোনথ বিপোবিক বিঠক কনরনেন এিং 
বিপোবিক সম্পনকর র সোমবরিকক বতনরেরর প রোনেোতনো কনরনেন।েইু মন্ত্রী সম্পনকর র নতুন িভীরতো এিং বিয়য়ি্ 
স্প োি করনত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ। িোবিজয ও বিবননয়োি, জনিনির সোনথ জনিনির সম্পকর , জেিোয়ু সহন োবিতো, 
রিকীি এনোবজর , বিজ্ঞোন ও প্র বুি, উদ্ভোিন এিং প্রবতরিো ও সুরিোর মত মখু্য  গরিকোবককোর স্পিরেরুলবেনত 
সহন োবিতো িোড়োননোর বিয়নয় বিস্তোবরত আনেোতনো হনয়নে। তোরো বিপোবিক প্রোবতষ্ঠোবনক পদ্ধবতর বনয়বমত 
বিঠক এিং বিবভন্ন স্পিনরের আনেোতনোর গকীনন স্পমোউ/তুবি ুলবের দ্রুত তূড়োন্ত করোর প্রনয়োজনীয়তোর উপনর 
স্পজোর বেনয়নেন।  

 

3. েইু স্পনতো প্রবতরিো তুবি স্বোিরনক স্বোিত জোবননয়নেন । এর একটি গঙ্গ বহনসনি এয়োরিোস স্পেন 
56টি C295 এয়োরক্রোফট সরিরোহ করনি,  োর মনকয 40টি ভোরনত প্র্ত হনি। তোরো প্রবতরিো এিং 
বনরোপত্তো সহন োবিতোনক আরও িভীর করনত সম্মত হনয়নেন। ভোরত স্পমক ইন ইবিয়ো এিং আত্মবনভর র 
ভোরত-এর মোকযনম তোর জোতীয় প্রবতরিো উৎপোেন কমরসূবতনত গংশ স্পনিোর জনয স্পেননর আরিকহনক 
স্বোিত জোবননয়নে। তোরো সন্ত্রোসিোে, বহংস্র উরিকিোে এিং সোইিোর গপরোক সম্পবকর ত গবভন্ন তযোনেনের 
স্পমোকোবিেোয় ঘবনষ্ঠহনয় কোজ করনত তোনের গঙ্গীকোরনক পুনরোয় িযি কনরনেন।   
 

4.তোরো ক্রমিদ্ধর মোন বিপোবিক িোবিজয এিং বিবননয়োি সংন োিনক স্বোিত জোবননয়নেন এিং স্পসুলবেনক 
গবভন্ন স্বোনথরর নতুন স্পিনরের প্রসোবরত করনত সম্মত হনয়নেন। তোরো সনন্তোনয়র সোনথ উনেখ্ কনরনেন স্প , 
বিপোবিক িোবিজয স্পকোবভনডর আনির স্তরনক েোবপনয় স্পিনে এিং এমনবক এটি আরও িবৃদ্ধ পোিোর 
উনেখ্ন োিয সম্ভোিনো রনয়নে। তোরো সম্মত হনয়নেন স্প , আইটি, ফোমরো এিং পুননরিীকরনির মত 
স্পিরেরুলবেনত আরও সুন োনির সম্ভোিনো রনয়নে এিং সিজু হোইনরোনজন, বিেযুবতক িবতশীেতো, উন্নত 
উপকরি, িভীর সমদু্র গনসুন্ধোননর মত নতুন এিং উেীয়মোন গনোবিসৃ্কত স্পিরের রনয়নে স্প খ্োনন েইু স্পেশ 
আরও সহন োবিতো করনত পোনর। 

 

5. মন্ত্রীরো পোরেবরক স্বোনথরর স্পিশ বকেু আঞ্চবেক এিং বিবিক বিয়য় বননয় মত বিবনময় কনরনেন এিং 
জেিোয়ু পবরিতর ন, বিবিক স্বস্থ্য, স্পটেঁ কসই বিকোশ ও সন্ত্রোস েমননর মত গবভন্ন তযোনেে স্পমোকোবিেোয় 
পোরেবরক স্পিোঝোপড়ো ও সমথরননর কথো উনেখ্ কনরনেন। 

 

6. তোরো এইমোনসর স্পশয় বেনক ভোরত- ইইউ এফটিএ পনুরোয় শুরু হওয়োনক স্বোিত জোবননয়নেন। 
ইউনক্রননর বিয়নয়, েইু মন্ত্রী জোবর থোকো মোনবিক সংকনটর বিয়নয় তোনের উনিি প্রকোশ কনরনেন এিং 
গবতশীঘ্র শত্রুতো িন্ধ করোর আহিোন জোনোন। আফিোবনস্তোননর বিয়নয়, উভয় পিই আফিোবনস্তোনন 



িোকোহীন মোনবিক সহোয়তোর প্রনয়োজনীয়তোনক তুনে কনরনেন  োনত এই গঞ্চনের বস্থ্বতশীেতোনক বিবিত 
করোর জনয স্প ন সন্ত্রোসী সংিঠনুলবে এই ভূখ্ি িযিহোর নো কনর।   

 

7.  তোরো ইনদো-স্পপবসবফক গঞ্চনে স্পকৌশেিত স্পকন্দ্রবিদনুক কনর রোখ্ো এিং সমমনষ্ক স্পেশুলবের মনকয 
সহন োবিতোমেূক প্রনতষ্টোনক উন্নীত করোর প্রনয়োজনীয়তোর উপনর স্পজোর বেনয়নেন।তোরো এেএবস গঞ্চনে 
উন্নয়ন গংশীেোবরত্ব এিং গথরননবতক কমরকোনি সহন োবিতো গনেয়নি সম্মত হনয়নেন এিং এই প্রসনঙ্গ 
আইনিনরো-আনমবরকোন কনফোনরনি আনেোতনো হনয়নে। উভয় মন্ত্রী ইউ এন এিং গনযোনয িহুপোবিক 
প্রবতষ্ঠোনন ভোরত এিং স্পেননর মনকয সহন োবিতোর প্রশংসো কনরনেন।    

 
বনউ বেবে 

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. 

 


