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ভারত-বাহররন য ৌথ করিশননর তৃ তীয় উচ্চ-প য ানয়র ববঠক
(এরিল 7, 2021)
এরিল 07, 2021
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং ক ংডম অব বাহকরনের কবনেশমন্ত্রী মােেীয় ডঃ আবেুল্লাকিফ
কবে রকশে আলজায়াকে আজ েিু ে কেকল্লনি ভারি-বাহকরনের য ৌথ কমশনের িৃ িীয় উচ্চ-প যানয়র
ববঠন (এইচনজকস)সহ-সভাপকিত্ব নরে। 3য় এইচনজকস উপলনে এ টি য ৌথ কববৃকি জাকর রা
হয়। বাহকরনের কবনেশমন্ত্রী, মহামােয
প্রধােমন্ত্রীন

সনবাধে

নর

যলখা

ুবরাজ এবং বাহকরনের প্রধােমন্ত্রীর পে যথন
এ টি

কচঠি

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

হানি

িু নল

মােেীয়
যেে।

বাহকরনের কবনেশমন্ত্রী আজ ভারনির মােেীয় উপরাষ্ট্রপকি শ্রী এম. যভঙ্কাইয়া োইডু র সানথ যসৌজেয
সাোৎ নরে। মােেীয় উপ-রাষ্ট্রপকি য াকভড-19 মহামারী চলা ালীে ভারিীয় সম্প্রোনয়র যখয়াল
রাখার জেয বাহকরনের মহামােয রাজান ভারনির পে যথন ধেযবাে জাোে। বাহকরনের কবনেশমন্ত্রী
বাহকরনের অগ্রগকি ও উন্নয়নে ভারিীয় সম্প্রোনয়র অবোনের প্রশংসা
নরে এবং বাহকরনে
য াকভকশল্ড
ভযা কসে
সরবরানহর
জেয
ভারিন
ধেযবাে
জাকেনয়নেে।
এইচনজকস চলা ালীে উভয় মন্ত্রী কিপাকে সহন াকগিার
নয় বেনর য অগ্রগকি হনয়নে যস কবষনয় সন্তুকি প্র
মহামােয রাজার ভারি সফর এবং ভারনির মােেীয়
স্মৃকিচারণ নরে। য াকভড মহামারী চলা ালীে উভয়
অবযাহি যরনখনে।

সমস্ত যেত্র প যানলাচো নরে এবং কবগি
াশ নরে। িাাঁরা 2014 সানল বাহকরনের
প্রধােমন্ত্রীর 2019 সানল বাহকরে সফনরর
পেই িানের মনধয সমন্বয় ও সহন াকগিা

উভয় পে যিল ও গযাস, বাকণজয ও কবকেনয়াগ, স্বাস্থ্য, খােয সুরো, প্রকিরো, সুরো,
পুেেযবী রণন াগয শকি, কশো, সংস্কৃ কি এবং কডকজটাল প্র ুকি যেনত্র িানের সহন াকগিা আরও
যজারোর

রনি সম্মি হয়। েুই রাষ্ট্র এই বের িানের কূটনেকি

সম্প য

স্থ্াপনের স্বণযজয়্ী

উে াপনের প্রিীোয় আনে। আগামী সম্ভাবয িাকরনখ ভারি সফনরর জেয মহামােয
বাহকরনের প্রধােমন্ত্রীন পুেরায় আমন্ত্রণ জাোে পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ব
ু রাজ ও

কবনেশমন্ত্র
বাহকরেন
কজকসকসর সভাপকিত্ব গ্রহনণর জেয অকভেন্দে জাোয় এবং ভারি-কজকসকস
সহন াকগিা যজারোর রনি বাহকরনের সানথ াজ রার প্রিযাশা নরে। উভয় মন্ত্রী পারস্পকর
স্বাথযকবজকিি আঞ্চকল
এবং বহুপাকে
কবষনয়ও আনলাচো
নরে। বাহকরে
িৃয
আইএসএ
যেমওয়া য
চু কির অেুনমােনের িথযাকে শীঘ্র জমা যেওয়ার প্রিযাশা
নর ভারি।
বাহকরনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 6 একপ্রল সন্ধ্যা োগাে েয়াকেকল্লনি যপৌাঁোে এবং 8 একপ্রল স ানল িার রওো
হওয়ার থা আনে।
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