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ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ 76তম সাধাৰণ সভাৰ নিৰ্বানিত-সভাপনত আৰ ু
মালদ্বীপৰ নৰ্দেশ নৰ্ষয়ক মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (জলুাই 22-24, 
2021) 
জলুাই 21, 2021 
 

1. ভাৰতৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰৰ বিমন্ত্ৰণত, মািিীয় বমঃ আবু্দল্লাহ চাবহদে, 
ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ 76তম সাধাৰণ সভাৰ বিিবাবচত-সভাপবত আৰু মালদ্বীপৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, 
িতুি বেল্লী ভ্ৰমণ কবৰি 22-24 জলুাই 2021 তাবৰদে। 
 

2. এই ভ্ৰমণত, সাধাৰণ সভাৰ বিিবাবচত-সভাপবতজদি এক সসৌজিয সাক্ষাৎ কবৰি প্ৰধাি মন্ত্ৰীৰ 
সসদত আৰু বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ সসদত আদলাচিা কবৰি পাৰস্পবৰক ৰুবচৰ মুেয আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, 
িহুপক্ষীয়, আঞ্চবলক আৰু বদ্বপক্ষীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত। বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীজদি ভ্ৰমণকাৰী 
বিবশষ্ট িযবিজিৰ িাদি এক আিুষ্ঠাবিক সিশআহাৰ আদয়াজি কবৰি। 
 

3. সাধাৰণ সভাৰ বিিবাবচত সভাপবতদয় ইউএিবজএ সভাপবতত্বৰ প্ৰবত সতওঁৰ েশবি বিবিময় কবৰি 
এক ভাৰচুযদেল ৰাজহুো ভাষণত যাৰ বশদৰািাম "আশাৰ সভাপবতত্ব: সকাবভড মহামাৰী আৰু 
সংদশাবধত িহুপক্ষীয়তাৰ প্ৰদয়াজি" 23 জলুাই েপুৰীয়া বিশ্ব বিষয়ক ভাৰতীয় পবৰষেৰ 
(আইবচডাবিউএ) সচৌহেত চাপ্ৰু হাইচ, িতুি বেল্লীত। 
 

4. সাধাৰণ সভাৰ বিিবাবচত সভাপবতৰ ভ্ৰমদণ এক সুদযাগ প্ৰোি কবৰি সতওঁৰ সসদত ভাি বিবিময় 
কৰাৰ বিবভন্ন বিশ্বদযাৰা প্ৰতযাহ্বািৰ ওপৰত যাক সল িতব মাি ৰাষ্ট্ৰ সংঘ িযস্ত। লগদত এই ভ্ৰমদণ 
এক সুদযাগ প্ৰোি কবৰি িহুপক্ষীয়তা আৰু এই প্ৰতযাহ্বািদিাৰ সন্মুেীিত সহাোৰ সক্ষত্ৰত ৰাষ্ট্ৰ 
সংঘৰ সিতৃত্বৰ প্ৰবত ভাৰতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পুিৰ বিবিত কৰাৰ। 
 

5. ভাৰত, প্ৰথমেি সেশ হ'ি বয মািিীয় আবু্দল্লাজ চাবহদে বিজৰ চৰকাৰী ক্ষমতাত ভ্ৰমণ কবৰি 
সাধাৰণ সভাৰ বিিবাবচত সভাপবত বহচাদপ 7 জিু 2021 তাবৰেৰ সতওঁৰ বিিবাচিৰ বপছত। 
 

6. সাধাৰণ সভাৰ বিিাবচব ত সভাপবতদয় এবপ্ৰল 2021 চিত সশষিাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কবৰবছল 
মালদ্বীপৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৰ ক্ষমতাত। মালদ্বীদপ এক মুেয স্থাি েেল কদৰ ভাৰতৰ চুিুৰীয়া 



প্ৰথম িীবত আৰু প্ৰধাি মন্ত্ৰীৰ সাগৰ েশবিৰ অংশ বহচাদপ আৰু েদুয়াজি মন্ত্ৰীদয় েইু পক্ষৰ 
মাজৰ বদ্বপক্ষীয় সহদযাবগতাৰ সমগ্ৰ পবৰসৰ বিৰীক্ষণ কবৰি িুবল আশা কৰা সহদছ। এই 
আদলাচিাই েদুয়ােি সেশৰ মাজৰ দ্ৰুতদিগত বিস্তাৰ সহাো িাদধািক অবধক গবত প্ৰোি কবৰি 
িুবল আশা কৰা সহদছ। মালদ্বীপত ভাৰতীয় অিুোি সাহাযযৰ সসদত উচ্চ প্ৰভাে সম্প্ৰোয় উন্নয়ি 
প্ৰকল্পৰ এক চুবি এই ভ্ৰমণত স্বাক্ষৰ কৰা হ'ি। 
 
 
িতুি নেল্লী 
জলুাই 21, 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. 

 


