
Visit of External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, 
to New Zealand and Australia (October 05-11, 2022) 
October 03, 2022 

বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শংকদেে বিউবজল্যান্ড ও অদেবল্য়া 
সফে (অদটািে 05-11, 2022 ) 
অদটািে 03, 2022   
 
বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শংকে 05 -11 অদটািে 2022 –এ বিউবজল্যান্ড ও অদেবল্য়া সফে কেদিি।  
2.  বিদেশমন্ত্রীে এটি প্রথম বিউবজল্যান্ড সফে হদি। বিদেশমন্ত্রী 06ই অদটািে তাবেদে অকল্যাদন্ড, 
বিউবজল্যাদন্ড িসিাসকােী ভােতীয় সম্প্রোদয়ে সেসযদেে অসাধােণ সাফল্য এিং অিোদিে জিয তাদেে 
সম্বধধিা জ্ঞাপদিে একটি অিষু্ঠাদি  বিউবজল্যাদন্ডে প্রধািমন্ত্রী হাে এদেদল্বি শ্রীমতী জাবসন্ডা আেডাণধ-এে 
সাদথ  অংশগ্রহণ কেদিি। উভয় নিতা বিউবজল্যাদন্ড ভােদতে আজাবে কা অমতৃ মদহাৎসি স্মেদণ এিং 
প্রেশধদি ভােত@75 ডাকটিবকট প্রকাশ কেদিি। বিদেশমন্ত্রী ‘নমােী @20: বিমস বমট নডবল্ভােী’ িইটিও 
প্রকাশ কেদিি।  বশে সম্প্রোদয়ে সাদথ প্রধািমন্ত্রী শ্রী িদেন্দ্র নমােীে বিদশষ িন্ধদিে প্রেশধি স্বরূপ ‘ 
হাটধ দফল্ট-েয ল্ীগ্যাসী অি নফইথ’ িইটিও প্রকাবশত হদি।  

 

3. আমাদেে সম্পদকধ ে আেযান্ত পর্ধাদল্াচিা ও আদল্াচিা কোে জিয বিদেশমন্ত্রী, বিউবজল্যাদন্ডে বিদেশমন্ত্রী 
হাে এদেদল্বি শ্রীমতী িািাইয়া মাহুতাে সাদথ অকল্যাদন্ড বিপাবিক বিঠক কেদিি। বতবি হাে এদেদল্বি 
শ্রীমতী বপ্রয়াঙ্কা োধাকৃষ্ণণ, কবমউবিটি ও ভল্ান্টাবে নসটে, ডাইভােবসটি, ইিকু্লসি অযান্ড এথবিক 
কবমউবিটি অযান্ড ইয়ুথ মন্ত্রী, একজি প্রথম ভােতীয় িংদশাদূ্ভত মবহল্া বর্বি বিউবজল্যাদন্ডে মন্ত্রী হদয়দ,ি, 
সাংসেগ্ণ, িযিসায়ী সম্প্রোদয়ে পাশাপাবশ ভােতীয় বশিাথীসহ ভােতীয় অিািাসী সহ বিবভন্ন মন্ত্রীদেে 
সাদথও বতবি আল্াপ আদল্াচিা কেদিি। ওদয়বল্ংটদি বতবি িিবিবমধত ভােতীয় হাইকবমশিাে ভিদিে 
িাদোেঘাটি কেদিি।   

 

4. অদেবল্য়াদত বিদেশমন্ত্রী কযািদিো এিং বসডবি সফে কেদিি। এই ি,ে বিদেশমন্ত্রীে এটি বিতীয় 
অদেবল্য়া সফে। 2022 সাদল্ে নফব্রুয়ােী মাদস বতবি প্রথমিাে সফে কদেব,দল্ি নমল্দিাদিধ নকায়াে 
বিদেশমন্ত্রীদেে বিঠদক নর্াগ্োি কোে জিয। বিদেশমন্ত্রী তাে অদেবল্য় সমদগ্াদেে হাে এদেদল্বি বিমবত 
নপবি ওয়াঙ্গ-এে সাদথ 13তম ফদেি বমবিস্টােস নেমওয়াকধ  ডায়ল্গ্ (এফএমএফবড)-এে আদয়াজি 
কেদিি। বিদেশমন্ত্রী অদেবল্য়াে উপ প্রধািমন্ত্রী এিং প্রবতেিা মন্ত্রী বহজ এদেদল্বি শ্রীর্ুক্ত বেচাডধ  মাদল্ধে 
সাদথও বিঠক কেদিি। বতবি বসডবিদত নল্ায়ী ইিবস্টটিউট সহ অদেবল্য়াি নিবভ, সংিাে মাধযম এিং 
বচন্তি বশবিদেে সাদথও আল্াপ আদল্াচিা কেদিি।   

 
নিউ নিনি 
অক্টোবর 03, 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. 


