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বিদেশ বিষয়ক ৰাবযিক মন্ত্ৰী শ্ৰীমবি বমনাক্ষী লেখীৰ চাবিি য়ালে
চৰকাৰী ভ্ৰমণ (অদটািৰ 10-13, 2021)
অক্টোবৰ 09, 2021
1. ববক্েশ ববষয়ক আৰু সংস্কৃবিৰ ৰোবযিক মন্ত্ৰী (এমঅ’এছ), শ্ৰীমবি বমনোক্ষী লেখীক্য় (এমএে)
লবেক্েড, চোববিয়ো ভ্ৰমণ কবৰব 10-13 অক্টোবৰ 2021 িোবৰক্খ, প্ৰধোন মন্ত্ৰীৰ ববক্শষ েূি বিচোক্ে
উচ্চ-স্তৰৰ স্মোৰক ববঠকি অংশেিণ কবৰবলে বি অ-লেণীবদ্ধ আক্দোেনৰ 60িম বোবষিকী
বচবিি কবৰব।
2. 60িম বোবষিকী এনএএম স্মোৰক ববঠক িুটীয়োভোক্ে সি-অনুবিি কবৰক্ছ মোননীয় এক্েক্েণ্ডোৰ
ভু বচচ, চোববিয়োৰ ৰোষ্ট্ৰেবি আৰু এনএএম সভোেবি, আক্যৰক্বইযোনৰ মোননীয় ৰোষ্ট্ৰেবি আবেক্য়ক্ভ।
3. 1961 চনি লবেক্েডি অনুবিি লিোেোৰ প্ৰথম এনএএম সবিেনৰ 60িম বোবষিকীক্য় এক সুক্িোগ
প্ৰেোন

কক্ৰ

উেেবি

কৰোৰ

বকেক্ৰ

আক্দোেনখক্ন

অবধক

কোিিকবৰভোক্ে

যটিে

ববশ্বক্িোৰো

প্ৰিিোহ্বোনসমূিৰ প্ৰবি প্ৰবিবিয়ো কবৰব েোক্ৰ, বি েোৰস্পবৰক সিোন, ঐকিভোে আৰু সিক্িোবগিোৰ
স্থোবেি নীবিক্ৰ েথপ্ৰেবশিি। এনএএম-ৰ এক প্ৰবিিো সেসি বিচোক্ে, ভোৰক্ি কোম কৰো অবিোিি
ৰোবখব এনএএম শবিশোেী কৰোৰ প্ৰবি, এক গুৰুত্বেূণি মঞ্চ বিচোক্ে উন্নয়নশীে ববশ্বৰ সমসিোক্বোৰ
উত্থোেন কৰোৰ বোক্ব।
4. 60িম বোবষিকী এনএএম স্মোৰক ববঠকৰ লপ্ৰক্ষোেটি, ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় (এমএে) প্ৰবিবনবধ
েেৰ মবিেো প্ৰমুখ আৰু ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীসকেৰ ববঠকি অংশেিণ কবৰব বুবে আশো কৰো
বিক্ছ বি লবেক্েডৰ ইউএন িোউচি ৰোষ্ট্ৰ সংঘ সোধোৰণ সভোৰ 76িম সভোেবিক্য় অনুবিি
কবৰক্ছ।
5. এই ভ্ৰমণকোেি, ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় (এমএে) েগক্ি বিেক্ষীয় আক্েোচনোি ববিব মোননীয়
বমিঃ লেবনচেোভ লনবডম’বভচ, উে প্ৰধোন মন্ত্ৰী আৰু কৃ বষ, অৰণি আৰু যে েবৰচোেন মন্ত্ৰী,
মোনীয় ডিঃ লনব’যচো লেফোন’বভচ, উে প্ৰধোন মন্ত্ৰী আৰু প্ৰবিৰক্ষো মন্ত্ৰী, মোননীয় বমক্ছছ মোযো
গ’য’ক’বভচ, উে প্ৰধোন মন্ত্ৰী আৰু সংস্কৃবি আৰু িথি মন্ত্ৰী, আৰু মোননীয় বমক্ছছ িোিযোনো
মোটিচৰ বসক্ি, বোবণযি, েিিটন আৰু লটবেক্িোগোক্িোগ মন্ত্ৰী।

6. ভোৰি

আৰু

চোববিয়োই

ঐবিিোবসকভোক্ে

ঘবনি

আৰু

বন্ধুত্বৰ সম্পকি উেক্ভোগ কক্ৰ। এই
ভ্ৰমণকোেি এক বিেক্ষীয় সোংস্কৃবিক বববনময় অনুিোন (বচইবে) স্বোক্ষৰ কৰো ি'ব সংস্কৃবি আৰু
ক'েোৰ লক্ষত্ৰি সিক্িোবগিো শবিশোেী কৰোৰ বোক্ব। ৰোবযিক মন্ত্ৰী বমনোক্ষী লেখীক্য় 'ভোৰিৰ
নিোয়েোবেকোৰ গোাঁথবন'ৰ ওেৰি এক ভোষণ বেব লবেক্েড ববশ্বববেিোেয়ৰ আইন শোখোি। লিওাঁ
েগক্ি আনুিোবনকভোক্ে গুৰুক্েে ৰববন্দ্ৰনোথ ঠোকুৰৰ আেক্ষ মূবিি

মুকবে কবৰব লবেক্েডি।

েগক্ি, লিওাঁ ভোৰিীয় সম্প্ৰেোয় আৰু ভোৰিৰ বন্ধুৰ সেসিসকেৰ বসক্ি বমথবিয়ো কবৰব, আৰু
চোববিয়োৰ প্ৰেীণিম সোবিবিিক, সোংস্কৃবিক আৰু ববজ্ঞোবনক সমোয, মোটিকো চেিস্কো ভ্ৰমণ কবৰব,
আৰু ভোৰিৰ প্ৰবিিোনসমূিৰ বসক্ি অবধক সিক্িোবগিোৰ উেোয় আক্েোচনো কবৰব।
7. ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীৰ এই ভ্ৰমক্ণ েুক্য়োখন লেশৰ মোযৰ সম্পকি শবিশোেী কবৰবলে সিোয় কবৰব।
নিু ন বেল্লী
অদটািৰ 09, 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.

