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1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকদে ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ কদে ফেব্ৰুৱােী 20-23, 2022 
তাবেদে য'ত ফতও ঁইদডা-ফেবৰ্বেকত সহদযাবিতাে ইউদোেীয় ইউবিয়ি মন্ত্ৰী মঞ্চত অংশগ্ৰহণ 
কদে, বয ফ্ৰাদন্স অিুবিত কবেবছল ইউদোেীয় ইউবিয়ি েবেষেত বিজে সভােবতত্বে অংশ 
বহৰ্াদে। 
 

2. ডঃ জয়শংকদে মঞ্চেিে উদবাধিী অবধদৱশিত ভাষণ বেদয়, ফ্ৰান্সে ইউদোে আেু বিদেশ 
বিষয়ক মন্ত্ৰী, বম বজি ফৱছ ফল ড্ৰায়াি, বিদেশ বিষয়ক আেু সুেক্ষা িীবতে ইউদোেীয় 
ইউবিয়িে উচ্চ প্ৰবতবিবধ / ইউদোেীয় কবমৰ্িে উে সভােবত, বমঃ জদৰ্ে ি'ফেল, 
ইউদোেীয় কবমৰ্িে প্ৰথম উে সভােবত, ফ্ৰাঞ্চ টিমােদমন্স, কাদবাবডয়াে উে প্ৰধাি মন্ত্ৰী 
আেু বিদেশ মন্ত্ৰী, বমঃ প্ৰাক ৰ্'েি, ইদডাদিবৰ্য়াে বিদেশ মন্ত্ৰী, বমদছছ ফেটদিা ফলৰ্টােী 
বপ্ৰয়ািৰ্ােী মােৰু্েী আেু জাোিে বিদেশ মন্ত্ৰী, বমঃ হায়াৰ্ী য়'বৰ্মাৰ্াে সসদত। বিজে 
ভাষণত, ডঃ জয়শংকদে ইউদোে আেু ইদডা-ফেবৰ্বেকে মাজেত উমমহতীয়া প্ৰতযাহ্বাি আেু 
সহদযাবিতাে সম্ভাৱয ফক্ষত্ৰসমূহে বিষদয় কয়, এই সন্দভচ ত ফ্ৰান্সে মূেয ভূবমকা উদেে কবে। 
ফতও ঁ লিদত "ইদডা-ফেবৰ্বেক উেযাি অংশীোবেত্ব'ে ওেেত ইদডা-ফফ্ৰন্স েেদক্ষে ফ াষণা 
কদে, বমঃ ফল ড্ৰায়ািে সসদত, বয লক্ষয কবেদছ ইদডা-ফেবৰ্বেক অঞ্চলত ক্ষমতা বিমচাণে, 
সুেবক্ষত অঞ্চলসমূহে িহিশীল েবেৰ্ালিে সন্দভচ ত, অঞ্চলদটাত বিেযমাি অবভজ্ঞতা আেু 
বিদশষজ্ঞ সংগ্ৰহ আেু বিতেণ কবে মূল ইদডা-ফেবৰ্বেক োজহুৱা আেু িযবিিত প্ৰাকৃবতক 
উেযাি েবেৰ্ালকসকলে মাজত। 
 

3. মঞ্চেি বতবিেি োউড ফটিুলত অিুবিত কোহয় য'ত সকদলা অংশগ্ৰহণকােীদয় সাধােণ 
বৰ্ন্তাে মূল বিষয়সমূহ আদলাৰ্িা কদে। সিঠকেিে আদলাৰ্িাসমূদহ ইউদোেীয় ইউবিয়ি আেু 
ইয়াে ইদডা-ফেবৰ্বেক অংশীোেসকলে মাজত সহদযাবিতাে ধােণা আেু বেশ বৰ্িাি কদে 
ফশহতীয়ামক গ্ৰহণ কো ইউদোেীয় ইউবিয়ি ইদডা-ফেবৰ্বেক ফকৌশল আেু বিশ্বিযােী প্ৰদৱশবাে 
ফকৌশলে সন্দভচ ত। এই োউড ফটিুলদকইেদি বিম্নবলবেত বিষয়সমূহে ওেেত মদিাদযাি বেদয় 
1) সুেক্ষা আেু প্ৰবতেক্ষা, 2) সংদযাি আেু বডবজদটল বিষয়সমূহ, আেু 3) বিশ্বিযােী 
প্ৰতযাহ্বািসমূহ: জলিায়ু, সজৱ বিবৰ্ত্ৰতা, মহাসািে আেু স্বাস্থ্য। ডঃ জয়শংকদে "সুেক্ষা আেু 
প্ৰবতেক্ষা"ে ওেেত োউড ফটিুল আদলাৰ্িাত অংশগ্ৰহণ কদে য'ত ইউদোেীয় ইউবিয়দি 



উত্তে-েবিম ভােতীয় মহাসািেত এক সমবিত সামুবিক উেবস্থ্বতে ধােণাে বিস্তাে ফ াষণা 
কদে। ইয়াে েলত ইউদোেীয় ইউবিয়দি ইদডা-ফেবৰ্বেক অঞ্চলত বস্থ্েতা আেু সুেক্ষা অবধক 
সমথচি কবেিমল, সামুবিক প্ৰিাহ বিয়ন্ত্ৰণ কবেিমল, ইউদোেীয় বিয়াে সমিয় প্ৰৰ্াে কবেিমল 
আেু যুটীয়া সামুবিক অিুশীলি আেু িন্দে আমন্ত্ৰণে ফযাদিবে ইদডা-ফেবৰ্বেকত 
অংশীোেসমূহে সসদত তথয বিবিময় আেু সহদযাবিতা সাধি কবেি োবেি। 
 

4. বডবজদটল বিষয়সমূহত, মঞ্চেিত অংশগ্ৰহণ কো িেি ফেদশ (অদেবলয়া, ক'ম'ে'ছ, ভােত, 
জাোি, মবেৰ্াৰ্, বিউ বজদলড, ফকাবেয়া িণতন্ত্ৰ, বৰ্ংিােুে, শ্ৰী লংকা) িযবিিত তথযে 
ফিােিীয়তা আেু সুেক্ষাে যুটীয়া ফ াষণা গ্ৰহণ কদে, তথয সুেক্ষা আেু বিশ্বাসে সসদত সীমা 
োেে তথয প্ৰিাহে সবন্ধীয় আন্তঃোেীয় িীবত আদলাৰ্িা আেু সহদযাবিতা সাধি আেু 
অবধক বিকাশ কবেিমল, ববেক্ষীয় আেু িহুেক্ষীয় েদুয়া ধেদণ, এই উমমহতীয়া েশচি প্ৰৰ্াে 
কবেিমল আেু আমাে তথয সুেক্ষা িাঁথবিে মাজত সমিয় িৃবি কবেিমল। 
 

5. ইউদোেীয় ইউবিয়ি আেু ইদডা-ফেবৰ্বেক অঞ্চলে ঊিষাঠিেি ফেশ আেু আঞ্চবলক সংিঠদি 
এই মঞ্চত অংশগ্ৰহণ কদে: ফ্ৰান্স, যাে বভতেত আবছল ফফ্ৰন্স ে'বলদিবৰ্য়াে বিদেশী সমবি 
আেু লা বেইউবিয়ি, ভােত, েবক্ষণ আবফ্ৰকা, জামচাবি, অদেবলয়া, অবেয়া, িাংলাদেশ, 
ফিলবজয়াম, ব্ৰুদিই, িুলদিবেয়া, কাদবাবডয়া, ৰ্াইপ্ৰাছ, ক'ম'ে'ছ, েবক্ষণ ফকাবেয়া, ি'ফয়বৰ্য়া, 
ফডিমাকচ , বজদিৌটি, ইউিাইদটড আেি এবমদেটচ্ , ফেইি, এি'বিয়া, বেিদলড, গ্ৰীৰ্, হাংদিেী, 
ইদডাদিবৰ্য়া, আয়ােদলড, ইটালী, জাোি, ফকিয়া, লাওৰ্, লাটবভয়া, বলথুয়ািা, লাদেমিিচ, 
মাডািাৰ্কাে, মালদয়বৰ্য়া, মালবীে, মালটা, মবেৰ্াৰ্, বিউ বজদলড, অ'মাি, ফিডােদলড, 
বেবলবেন্স, ফোদলড, ে'েটুিাল, ফোমাবিয়া, ফৰ্দৰ্ইদলৰ্, বৰ্ংিােুে, শ্ল'ভাবকয়া, শ্ল'ফভবিয়া, শ্ৰী 
লংকা, স্বীদডি, ফৰ্ক্  িণতন্ত্ৰ, থাইদলড, বভদয়টিাম, ইউদোেীয় বিবিদয়াি ফিংক, ইউদোেীয় 
কবমৰ্ি, ভােতীয় মহাসািে কবমৰ্ি, ফেবৰ্বেক সম্প্ৰোয়, ফেবৰ্বেক বীে মঞ্চ, ভােতীয় 
মহাসািে বেম ফিাট। 
 

6. ইদডা-ফেবৰ্বেকত সহদযাবিতাে মন্ত্ৰী েবেষে আবছল এদি প্ৰথম সুদযাি উেলবি আেু 
বিবিময়ে আেু ইউদোেীয় ইউবিয়ি, ইয়াে সেসয োেসমূহ আেু ইদডা-ফেবৰ্বেক অঞ্চলে 
ফেশসমূহে মাজত এক উমমহতীয়া েশচি িঠিে িাদি, বয এক মুকবল, মুি আেু বিয়ম-
বভবত্তক শৃংেলে উমমহতীয়া িীবতে ওেেত বভবত্তক। 

 
িতুি বেল্লী, 
মোচচ  21, 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. 

 
 


