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চাৰ্বি য়াৰ ৰ্বদেশ ৰ্বষয়ক
চচলাক’ৰ্িকৰ িাৰত ভ্ৰমণ

মন্ত্ৰী,

মাননীয়

ৰ্মিঃ

ৰ্নদকালা

চেপ্তেম্বৰ 21, 2021
1. োৰ্বিয়াৰ ৰ্বপ্তেশ ৰ্বষয়ক মন্ত্ৰী, মাননীয় ৰ্মিঃ ৰ্নপ্তকালা চেলাক’ৰ্িপ্তক, 19-20 চেপ্তেম্বৰ 2021
তাৰ্ৰপ্তে িাৰতলল এক েৰকাৰী ভ্ৰমণত আপ্তে, োৰ্বিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপৰ্তৰ এক ৰ্বপ্তশষ েূত ৰ্েোপ্তপ।
2. এই ভ্ৰমণকালত, চতওঁ িাৰতৰ মাননীয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপৰ্তৰ সৈপ্তত ৈাক্ষাৎ কপ্তৰ আৰু ৰ্বপ্তেশ ৰ্বষয়ক
মন্ত্ৰী, ডিঃ এছ জয়শংকৰ আৰু ৰ্বপ্তেশ ৰ্বষয়ক ৰাৰ্জিক মন্ত্ৰী, শ্ৰীমৰ্ত ৰ্মনাক্ষী চলেীৰ সৈপ্তত
আপ্তলােনাত বপ্তে।
3. িাৰত আৰু োৰ্বিয়া, অপক্ষপাতী আপ্তদালনৰ ৈে-উপপ্তেষ্টা ৰ্েোপ্তপ, পৰম্পৰাগতিাপ্তে ঘৰ্নষ্ঠ আৰু
বন্ধুত্বৰ ৈম্পকি উপপ্তিাগ কপ্তৰ ৰ্ি ৰ্েৰ্িত পাৰস্পৰ্ৰক গুৰুত্বৰ ৰ্িপক্ষীয় আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয়
ৰ্বষয়ৈমূেৰ ওপৰত ঘৰ্নষ্ঠ ৈেপ্তিাৰ্গতাপ্তৰ। িাৰতীয়-পক্ষই োৰ্বিয়াক ৈফলতাৰ শুপ্তিচ্ছা জ্ঞাপন
কপ্তৰ 11-12 অপ্তটাবৰ 2021 তাৰ্ৰপ্তে চবলপ্তেডত স্মাৰক অনুষ্ঠান আপ্তয়াজন কৰাৰ বাপ্তব ৰ্ি
প্ৰথম এনএএম ৈৰ্িলনৰ 60তম বাৰ্ষিকী ৰ্েৰ্িত কৰ্ৰব।
4. েুপ্তয়া পক্ষই এক ৰ্বস্তৃ ত িাব ৰ্বৰ্নময় কপ্তৰ ৰ্িপক্ষীয় ৈম্পকি আগলল একৰ্িত আৰু গিীৰ কৰাৰ
ওপৰত, িাৰ ৰ্িতৰত আৰ্ছল ৰ্বপ্তেশ কািিালয় আপ্তলােনা আৰু অথিলনৰ্তক ৈেপ্তিাৰ্গতাৰ ওপৰত
িুটীয়া পৰ্ৰষেৰ আগন্তুক েক্ৰ অো ৰ্কছু মােত অনুৰ্ষ্ঠত কৰা। চতওঁপ্তলাপ্তক লগপ্তত ৈন্তুৰ্ষ্ট প্ৰকাশ
কপ্তৰ েুপ্তয়ােন চেশৰ মাজৰ উচ্চ স্তৰৰ ৰ্বৰ্নময় অবিােত থকাৰ ওপৰত, আৰু কৃ ৰ্ষ, োেি
প্ৰৰ্ক্ৰয়াকৰণ, ৰৈায়ন, ফামিােু িটিপ্তকল, ইপ্তলক্ট্ৰ’ৰ্নক্স, আইটি আৰু আইটিইএছ, গধুৰ প্ৰপ্তকৌশল, িন্ত্ৰপাৰ্ত আৰু উপকৰণ, আন্তিঃগাঁথৰ্ন আৰু ৰ্নমিাণৰ েপ্তৰ েণ্ডত ৈেপ্তিাৰ্গতা উন্নত কৰা ৈুপ্তিাগ
আপ্তলােনা কপ্তৰ।
5. েুপ্তয়া পক্ষই ইজপ্তন ৰ্ৈজনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কতৃি পক্ষই জাৰ্ৰ কৰা চকাৰ্িড টীকাকৰণ প্ৰমাণ-পিৰ পৰ্ৰেয়ৰ
ওপৰত প্ৰৰ্তক্ৰমী বিেস্থাৰ েূ ড়ান্তকৰণৰ আেৰৰ্ণ জনাই। ইয়াৰ ফলত মানে ৈংপ্তিাগ আৰু
বিেৈায় আৰু বাৰ্ণজিৰ উপ্তেশিত িািা প্ৰোৰ ে’ব।
6. কূটলনৰ্তক অৰ্িিানৰ ৈেৈিৈকলৰ ওপৰত ৰ্নিি ৰশীলৈকল আৰু েূতাবাৈৰ আৈনৰ লািোয়ক
ৰ্নিুৰ্িৰ ওপৰত এক েু ৰ্ি স্বাক্ষৰ কৰা েয় এই ভ্ৰমণত।

7. েুপ্তয়াজন মন্ত্ৰীপ্তয় লগপ্তত পাৰস্পৰ্ৰক ৰুৰ্েৰ আঞ্চৰ্লক আৰু ৰ্বশ্বপ্তিাৰা ৰ্বষয়ৈমূেৰ ওপৰত িাব
ৰ্বৰ্নময় কপ্তৰ। চতওঁপ্তলাপ্তক ৈিত েয় চি আইনৰ ৰ্নয়ম আৰু ৈাবিপ্তিৌমত্ব, আৰু আঞ্চৰ্লক
অেণ্ডতাৰ প্ৰৰ্ত ৈিান সেপ্তছ আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় ৈম্পকি ৰ চমৌৰ্লক নীৰ্ত ৰ্ি ৈকপ্তলাপ্তে অেলম্বন কৰ্ৰব
লাপ্তগ।
নতু ন ৰ্েল্লী
চচদেম্বৰ 21, 2021
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