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বিদেশ বিষয়ক আৰু স াংসৃ্কবিক ৰ বযিক মন্ত্ৰী শ্ৰীমবি বমন ক্ষী 
লেখীৰ উযদিবকস্ত ন আৰু চুইয ৰদেণ্ড ভ্ৰমণ (লচদেম্বৰ 23-30, 
2021) 
চেপ্তেম্বৰ 22, 2021 
 
1. বিপ্তেশ বিষয়ক আৰু সাাংসৃ্কবিক ৰাবযিক মন্ত্ৰী (এমঅ’এছ), শ্ৰীমবি বমনাক্ষী চেখীপ্তয় উযপ্তিবকস্তান 
গণৰাযি আৰু েুইে পবৰসাংঘলে এক েৰকাৰী ভ্ৰমণি যাি 23-30 চেপ্তেম্বৰ 2021 িাবৰপ্তখ।  

 
2. চিওঁৰ 23-26 চেপ্তেম্বৰ িাবৰখৰ উযপ্তিবকস্তান ভ্ৰমণি, ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় উযপ্তিবকস্তানৰ 
বিপ্তেশ মন্ত্ৰী, মাননীয় বমিঃ আবু্দোবযয কাবমেভক আৰু সাাংসৃ্কবিক মন্ত্ৰী মাননীয়, বমিঃ ওপ্তযাপ্তেক 
নযৰপ্তিকভক েগ কবৰি। চিওঁ ‘ভাৰিৰ গণিাবন্ত্ৰক পৰম্পৰা’ৰ ওপৰি এক ভাষণ বেি সন্মাবনি 
িাপ্তস্কণ্ট ৰাবযিক আইন বিশ্ববিেিােয়ি। চিওঁ েগপ্তি িাপ্তেণ্টৰ ভাৰিীয় সম্প্ৰোয়ৰ সসপ্তি বমথবিয়া 
কবৰি আৰু প্ৰােি অধ্িয়নৰ িাপ্তস্কণ্ট ৰাবযিক সাংগঠন আৰু আন সাংগঠনৰ বিবশষ্ট ইপ্তডাে’বযষ্টসকেক 
েগ কবৰি। ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় িুখাৰা ৰাবযিক বিশ্ববিেিােয়ৰ বশক্ষাথীসকেক সপ্তম্বাধ্ন যনাি 
‘আযাবে কা অমৃি মপ্ত াৎসৱ’ উদ যাপনৰ অাংশ ব োপ্তপ আৰু েগপ্তি সমৰকড ৰাবযিক বেবকৎসা 
ম াবিেিােয়ৰ ভাৰিীয় বশক্ষাথীসকেৰ সসপ্তি বমথবিয়া কবৰি। 

 
3. 27-30 চেপ্তেম্বৰৰ েুইযাৰপ্তেড ভ্ৰমণি, ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় মাননীয় ডিঃ ইগ্নাবযঅ’ চকবেছ, 
চকন্দ্ৰীয় পৰামশশোিা, বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰােয় (বিপ্তেশ মন্ত্ৰী) আৰু মাননীয় বমিঃ এপ্তেইন চিৰপ্তেটৰ, 
চকন্দ্ৰীয় পৰামশশোিা, গৃ  বিষয়ক আৰু সাংসৃ্কবি মন্ত্ৰােয়, সসপ্তি আপ্তোেনাি িব ি। ৰাবযিক 
মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় উপ্তোধ্নী এনপ্তযেপ্তযে ইপ্তম্পক্ট আবথশক সবন্মেনি ভাষণ বেি “উেীয়মান িযাৰসমূ ৰ 
আন্তিঃগাঁথবন – বিকাশ আৰু প্ৰকৃি প্ৰভাৱ এক ইবিন”ড় ওপৰি আৰু েগপ্তি েুইে-ভাৰি চেম্বােশ  অফ 
কমােশ ৰ িাবষশক সাধ্াৰণ সভাি ভাষণ বেি। চিওঁ েগপ্তি বযবনভাি ভাৰি-েুইে সম্প্ৰোয়ৰ সসপ্তি 
বমথবিয়া কবৰি আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰোয়ৰ সেসিসকেক েগ কবৰি। 

 
4. ভাৰপ্তি উযপ্তিবকস্তান আৰু েুইযাৰপ্তেড েপু্তয়াপ্তৰ সসপ্তি ঘবনষ্ঠ আৰু িনু্ধত্বৰ সম্পকশ  উপপ্তভাগ কপ্তৰ। 
ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমপ্তণ েপু্তয়াখন চেশৰ সসপ্তি আমাৰ বেপক্ষীয় সম্পকশ ৰ গবি ি ন কৰাি 
স ায় কবৰি। 

 
নিুন বেল্লী 
লচদেম্বৰ 22, 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. 
 


