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বিদেশ প্রবিমন্ত্রী শ্রী বি মরুলীধরদের গ্যাবিয়া প্রজািন্ত্র সফর (1 -
3  েদিির 2021) 

েদিির 05,2021  

বিদেশ এিং সংসে বিষয়ক প্রবিমন্ত্রী শ্রী বি মুরলীধরে 1 থেদক 3 রা েদিির 

2021- এ  গ্যাবিয়া প্রজািন্ত্র সফর কদরদেে। 30 থশ জলুাই থেদক 1 লা আগ্স্ট 

2021 -এ  রাষ্ট্রপবি রামোে থকাবিদের সিবপ্রেম গ্যাবিয়াদি রাষ্ট্রীয় সফদরর 

ফদলাআপ বিদসদি এই সফর িদয়দে। প্রবিমন্ত্রী িার সফর কাদল গ্যাবিয়ার রাষ্ট্রপবি 

বিজ এদেদলবি বমস্টার অ্যাডামা িাদরার সাদে সাক্ষাৎ কদরদেে । প্রবিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র 

বিষয়ক মন্ত্রী, আন্তজব াবিক সিদ াবগ্িা এিং বিদেদশ গ্য়বিয়ােদের মন্ত্রী ডঃ মামাদেৌ 

ট্যাঙ্গারার সাদে বিপাবক্ষক সিদ াবগ্িার উপদর আদলাচো কদরদেে এিং আমাদের 

বিপাবক্ষক সম্পদকব র আগ্াদগ্াড়া প বাদলাচো কদরদেে। প্রবিমন্ত্রী িার সফরকাদল, 

গ্যাবিয়ার জািীয় অ্যাদসিবলর বিকার শ্রীমিী মাবরয়ম জযাক-থডন্টদের সাদে এিং 

উচ্চবশক্ষা,গ্দিষণা, বিজ্ঞাে এিং প্র বুি মন্ত্রী বমস্টার িাোরা জফু-এর সাদেও সাক্ষাৎ 

কদরদেে। িারি এিং গ্যাবিয়ার মদধয বিপাবক্ষক িাবণজয এিং বিকাদশর থক্ষদে 

অ্ংশীোবরত্বদক িৃবি করার পারিবরক ইচ্ছাও রদয়দে। 

 

2. সফরকাদল, কূট্নেবিক এিং সরকাবর পাসদপাট্ব ধারীদের থক্ষদে বিসার 

প্রদয়াজেীয়িাদক রে করাা্র একটি চুবি এিং আদরকটি  িারি ও গ্যাবিয়ার মদধয 

সিদ াবগ্িার জেয একটি সাধারণ পবরকাঠাদমার চুবি, এই েটুি চুবি স্বাক্ষবরি 

িদয়দে। ডায়াবলবসস থমবশে থজাগ্াদড়র জেয গ্যাবিয়ার অ্েুদরাদধর বিবিদি আরও 5, 



00,000 মাবকব ে ডলাদরর অ্েেুাদের কো সফরকাদল থ াষণা করা িদয়দে। সফর 

কাদল পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী, আন্তজব াবিক সিদ াবগ্িা এিং বিদেদশ গ্য়বিয়ােদের মন্ত্রী 

ডঃ মামাদেৌ ট্যাঙ্গারা এিং প্রবিমন্ত্রী থ ৌে িাদি িারদির স্বাধীেিার 75 িের 

উে াপদের স্মারক ডাকটিবকট্ প্রকাশ কদরে। 

 

3. প্রবিমন্ত্রী, িােজদুল গ্াবিয়ার জািীয় অ্যাদসিবল বিবডং কমদেে পবরেশবে কদরদেে, 

 া লাইে অ্ফ থেবডট্ এর অ্ধীদে বেবমবি পবিম আবিকার অ্েযিম গুরুত্বপূণব 

প্রকল্প। িৃিির িােজলু এলাকায় লাইে অ্ফ থেবডট্ এর অ্ধীদে জাবর োকা েটুি 

প্রকল্পও বিবে পবরেশবে কদরদেে, একটি িল বিেযুিায়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প এিং 

আদরকটি িল ইউবপবিবস-র িারা অ্যাসদিস্টদসর জদলর পাইপদক প্রবিস্থাপে করা 

।এোড়াও, বিবে কাবচকাবল বমউবজয়াম এিং ইউবেিাবসবটি অ্ফ েয গ্াবিয়া 

কেস্ট্রাকশে সাইট্ পবরেশবে কদরে,  া একটি িারিীয় থকাম্পাবে িারা  বেমীয়মাে 

গ্াবিয়াে সরকাদরর একটি প্রকল্প। 
 
4.  গ্যাবিয়াদি 1600 জদের একটি থোট্ট অ্েচ প্রাণিন্ত িারিীয় সম্প্রোদয়র িসিাস 
রদয়দে,  ারা মূলি বিদেিা এিং িযিসায়ী। প্রবিমন্ত্রী িার সফরকাদল িারিীয়দের 
সাদে আলাপচাবরিা কদরদেে। সমবিক িাদি এই সফর গ্যাবিয়ার সাদে আমাদের 
বিপাবক্ষক সম্পকব দক আরও বিবচেপূণব এিং গ্িীর করার একটি সুর রচো কদরদে।  

বেউ বেবি 

েদিির 5, 2021 

 

 

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. 

 


