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1. ববক্েশ ববষয়ক আৰু সংকৃবি ৰোবযিক মন্ত্ৰী (এমঅ’এছ) শ্ৰীমবি বমনোক্ষী লেখীক্য় ভোৰিীয় 
প্ৰবিবনবি েেৰ লনিৃত্ব কক্ৰ প্ৰিোন মন্ত্ৰীৰ ববক্শষ েূি বিচোক্ে উচ্চ স্তৰ স্মোৰক ববঠকি অ-
লেণীবদ্ধিো আক্দোেনৰ 60িম বোবষিকী উেেক্ক্ষ বি 11-12 অক্টোবৰ, 2021 িোবৰক্খ লবেক্েডি 
অনুবিি কৰো িয়। 
 

2. সবিেনৰ আৰম্ভবণ অনুিোনি বনযৰ ভোষণি, ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় এনএএম সেসিসকেক আহ্বোন 
যনোই ববশ্বক্িোৰো ফেোফেি এনএএমৰ প্ৰসঙ্গ আৰু প্ৰভোৱ অবিোিি ৰখো বনবিি কবৰবলে। লিওঁ 
যেবোয়ু েবৰৱিি ন, সন্ত্ৰোসবোে আৰু লকোবভড19 মিোমোৰীৰ ববৰুক্দ্ধ িুযঁোৰ েক্ৰ মূে সমসোমবয়ক 
ববষয়সমূিি এনএএমক্য় মক্নোক্িোগ বেয়োৰ প্ৰক্য়োযন উক্েখ কক্ৰ। এই সদভি ি, ৰোবযিক 
মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় ববশ্বক্িোৰো প্ৰক্য়োযন েূৰণৰ প্ৰবি বনযৰ অবিোিি প্ৰবিশ্ৰুবিৰ এক প্ৰবিফেন বিচোক্ে 
ভোৰিৰ অৱেোন উক্েখ কক্ৰ 93খন লেশলে 70 বনিুিিলক অবিক প্ৰবিক্ষিক েোবেৰ লিোগোন 
লিোক্গবে। 
 

3. উচ্চ স্তৰ এনএএম ববঠকৰ লপ্ৰক্ষোেটি, ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় েগক্ি এক বিেক্ষীয় ববঠক 
অনুবিি কক্ৰ লযক্নক্ৰে লযক্য ওডংগুৰ বসক্ি, ওগোণ্ডোৰ ববক্েশ মন্ত্ৰী, আৰু এনএএমক অবিক 
শবিশোেী আৰু সযীৱ কৰোৰ উেোয় আক্েোচনো কক্ৰ 2023 চনৰ েৰো আগন্তুক ওগোণ্ডোৰ 
সভোেবিত্বৰ অিীনি। 
 

4. বনযৰ ভ্ৰমণকোেি, ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় চোববিয়োৰ ৰোষ্ট্ৰেবি, মোননীয় এক্েকক্চণ্ডোৰ ভুবচচ আৰু 
চোববিয়োৰ প্ৰিোন মন্ত্ৰী মোননীয় এনো ব্ৰনোববচক সোক্ষোৎ কক্ৰ। লিওঁ েগক্ি ববসৃ্তি আক্েোচনো কক্ৰ 
আমোৰ বিেক্ষীয় সংক্িোগৰ বববভন্ন বেশৰ ওেৰি েৃথক ববঠকি মোননীয় বমিঃ লব্ৰবনচেোভ 
লনবডম’বভচ লেফোন’বভচ, উে প্ৰিোন মন্ত্ৰী আৰু ৰক্ষো মন্ত্ৰী, মোননীয় বমক্ছছ মোযো গ’যক’বভচ, 
উে প্ৰিোন মন্ত্ৰী আৰু সংসৃ্কবি আৰু িথি মন্ত্ৰী, মোননীয় বমক্ছছ িোিযোনো লমটিচ, বোবণযি, 
েিিটন আৰু লটবেকম মন্ত্ৰী, আৰু মোননীয় বমিঃ বনক্কোেো লচেোক’বভচৰ বসক্ি, ববক্েশ ববষয়ক 
মন্ত্ৰী। এই আক্েোচনোসমূিি, েকু্য়ো েক্ষই বনযৰ েোৰস্পবৰক ইচ্ছো প্ৰকোশ কক্ৰ এই সম্পকি  এক 
উচ্চ স্তৰলে বে লিোৱোৰ। এই ভ্ৰমণি ভোৰি আৰু চোববিয়োৰ মোযি এক সোংসৃ্কবিক বববনময় 
অনুঠোন স্বোক্ষৰ কৰো িয়। 



 
5. চোববিয়োৰ প্ৰথম মবিেো, মোননীয় বমক্ছছ িোমোৰো ভুবচক্চ ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক েগ বেক্য় এক 

লিোগোসন মোেোৰ ক্লোছি চোববিয়োন লিোগোসন বশক্ষক আৰু অভিোসকোৰীসকেৰ বসক্ি। 
 

6. ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় লবেক্েড ববশ্বববেিোেয়ৰ আইন ববেিোেয়ৰ বশক্ষো কমিচোৰী আৰু 
বশক্ষোথীসকেক সক্বোিন কক্ৰ। লিওঁ েগক্ি এক বেনৰ আিোৰৰ ববঠকি ইক্ণ্ডোে’বযে আৰু 
ইক্ণ্ডোফোইেৰ এক বনবিোবচি লগোটৰ বসক্ি বমথবিয়ো কক্ৰ। 
 

7. ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় মোটিকো শ্ৰীেস্কো ভ্ৰমণ কক্ৰ, এক ঐবিিোবসক সোংসৃ্কবিক প্ৰবিিোন, ি’ি 
লিওঁক প্ৰোচীন ভোৰিীয় েোঠৰ চোববিয়োন অনুবোে উেিোৰ বেয়ো িয়। 
 

8. ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় মিোত্মো গোন্ধী আৰু গুৰুক্েৱ ৰববন্দ্ৰনোথ ঠোকুৰৰ সিোনি বনবমিি কীবিি স্তম্ভি 
েদ্ধোঞ্জবে প্ৰেোন কক্ৰ। 
 

9. এই ভ্ৰমক্ণ ভোৰি আৰু চোববিয়োৰ মোযৰ ঘবনি আৰু বনু্ধত্বৰ সম্পকি ি অবিক গবি প্ৰেোন কক্ৰ। 
েকু্য়ো েক্ষই সিি িয় েকু্য়োখন লেশৰ মোযৰ অংশীেোবৰত্বৰ ববস্তোৰ আৰু বভন্নকৰণৰ ওেৰি। 
 

নিুন বেল্লী 
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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. 
 


