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বিদেশ প্রবিমন্ত্রী শ্রীমিী মীনাক্ষী লেবির সাবিিয়া সফর (অদটাির
10-13, 2021)
অদটাির 09, 2021
পররাষ্ট্র বিষয়ক এিং সংস্কৃ বি প্রবিমন্ত্রী শ্রীমিী মীনাক্ষী লেবি 10 লেদক 13ই অদটাির 2021
বনদ্িাট আদদােদনর (নযাম) 60 িম িাবষিকীর পূবিি
বিঠদক প্রধানমন্ত্রীর বিদশষ েূি বিদসদি উপবিি োকদি

2.

উেযাপন উপেদক্ষ একটি উচ্চ-পযিাদয়র
সাবিিয়ার লিেদেড সফর করদিন।

বনদ্িাট আদদােদনর 60 িম িাবষিকীর পূবিি উেযাপন উপেদক্ষ বিঠকটির যুগ্ম ভাদি আদয়া্ন

করদেন সাবিিয়ার রাষ্ট্রপবি এিং নযাম-এর সভাপবি বি্ এদেদেবি আদেক্ান্ডার ভু বিক এিং
আ্ারিাই্াদনর রাষ্ট্রপবি বি্ এদেদেবি এবেদয়ভ।

3. 1961 সাদে লিেদেদড প্রেম অনুবিি িওয়া নযাদমর 60 িম িাবষিকী পারস্পবরক শ্রদ্ধা, সংিবি
ও সিদযাবিিার প্রবিবিি নীবি দ্বারা পবরিাবেি ্টিে বিবিক িযাদেঞ্জগুদোদক বকভাদি আদদােন
আরও কাযিকরভাদি লমাকাবিো করদি পাদর িার প্রবিফেদনর সুদযাি প্রোন কদর।

নযাদমর

প্রবিিািা সেসয বিদসদি, ভারি উন্নয়নশীে বিদির উদদ্বি উত্থাপদনর একটি গুরুত্বপূর্ি প্লাটফমি
বিদসদি, নযামদক শবিশােী করার বেদক কা্ িাবেদয় যাদি।

4. নযাদমর 60

িের পূবিি উোযাপন বিঠদকর পাশাপাবশ প্রবিমন্ত্রীর লিেদেদডর ইউএন ভিদন 76

িম ইউএনব্এ-র সভাপবি দ্বারা আহুি প্রবিবনবধ েদের মবিো প্রধানদের এিং বিদেশমন্ত্রীদের
বিঠদক লযািোন করার কো আদে।

5.

সফরকাদে প্রবিমন্ত্রী (এমএে) উপ প্রধান মন্ত্রী এিং কৃ বষ, িন এিং ্ে সম্পে পবরিােনা

মন্ত্রী বি্ এদেদেবি মাননীয় ব্রাবনস্লাভ লনবডদমাবভি, উপ প্রধানমন্ত্রী এিং প্রবিরক্ষা মন্ত্রী

বি্

এদেদেবি ডঃ লনদিা্সা লেফাদনাবভি, উপ প্রধানমন্ত্রী এিং সংস্কৃ বি ও িেযমন্ত্রী িার এদেদেবি
মাননীয়া মা্া ি্দকাবভি এিং িাবর্্য, পযিটন ও লটবে লযািাদযাি মন্ত্রী িার িাইদনস মাননীয়া
টাট্ানা মযাটিি-এর সাদেও বদ্বপাবক্ষক আদোিনা করদিন।

6.

ভারি এিং

সাবিিয়া ইবিিাসিিভাদি ঘবনি এিং িন্ধুত্বপুর্ি সম্পকি উপদভাি কদর। সংস্কৃ বি

এিং বশল্পকোর লক্ষদে সিদযাবিিাদক আরও ম্িুি করার ্নয এই সফরকাদে একটি বদ্বপাবক্ষক
সংস্কৃ বি বিবনময় লপ্রাোম (বসইবপ) স্বাক্ষবরি িদি। প্রবিমন্ত্রী (এমএে) লিেদেড বিিবিেযােদয়র
আইন অনুষদে

'ভারদি বিিার িযিিার পবরকাঠাদমা' শীষিক একটি লেকিার প্রোন করদিন। বিবন

আনুিাবনকভাদি লিেদেদড গুরুদেি রিীদ্রনানাে ঠারেদরর একটি আিক্ষ উদচািন করদিন। িৎসি
বিবন ভারিীয় সম্প্রোদয়র সেসয এিং ভারদির িন্ধুদের সাদে কোিািি া িেদিন আর সাবিিয়ার
প্রািীনিম সাবিবিযক, সাংস্কৃ বিক এিং বিজ্ঞাবনক লসাসাইটি

মাবিিা রপ্সকা পবরেশিন করদিন ও

ভারদির প্রবিিানগুবের সাদে িৃিত্তর সিদযাবিিার উপায়গুবে বনদয় আদোিনা করদিন।

7.

প্রবিমন্ত্রীর

এই

সফর

েুই

লেদশর

মদধয

বমেীিন্ধনদক

আরও

ম্িুি

করদি।

বনউ বেবি
অদটাির 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.

