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___________________________________________________________________________ 

রাষ্ট্রপুঞ্জের 76 তম জেনাঞ্জরল অ্যাঞ্জেম্বললর লনর্বালিত েভাপলত এর্ং 
মালদ্বীঞ্জপর লর্ঞ্জেশ লর্ষয়ক মন্ত্রীর ভারত েফর (েলুাই 22-
24,2021) 
েলুাই 21, 2021 

 

1. ভারঞ্জতর লর্ঞ্জেশ মন্ত্রী ডঃ এে েয়শংকর-এর আমন্ত্রঞ্জে রাষ্ট্রপুঞ্জের 76 তম 
জেনাঞ্জরল অ্যাঞ্জেম্বললর লনর্বালিত েভাপলত এর্ং মালদ্বীঞ্জপর লর্ঞ্জেশ লর্ষয়ক মন্ত্রী লিে 
এঞ্জেঞ্জললি শ্রীযুক্ত আর্েলু্লা শালিে েলুাই 22-24, 2021 তালরঞ্জে লনউ লেলল্ল আেঞ্জেন।  

 

2. তার েফরকাঞ্জল জেনাঞ্জরল অ্যাঞ্জেম্বললর লনর্বালিত-েভাপলত প্রধানমন্ত্রীর োঞ্জে 
জেৌেনয োক্ষাৎ করঞ্জর্ন এর্ং পারস্পলরক স্বাঞ্জেবর আন্তেব ালতক, র্হুপালক্ষক, আঞ্চললক 
এর্ং লদ্বপালক্ষক লর্ষয়গুললর মুেয লর্ষয় লনঞ্জয় লর্ঞ্জেশমন্ত্রীর োঞ্জে আঞ্জলািনা করঞ্জর্ন। 
েফররত েম্মানীয় পেস্থ র্যলক্তর েম্মানাঞ্জেব লর্ঞ্জেশমন্ত্রী একটি ননশঞ্জভাঞ্জেরও 
আঞ্জয়ােন করঞ্জর্ন। 

  

3. জেনাঞ্জরল অ্যাঞ্জেম্বললর লনর্বালিত েভাপলত 23 জশ েলুাই পূর্বাঞ্জে লনউ লেলল্লর োপ্রু 
িাউঞ্জের ইলিয়ান কাউলিল অ্র্ ওয়ার্ল্ব  অ্যাঞ্জফয়ােব (আইলেড্লুএএ) ভর্ন জেঞ্জক   
প্রতযাশার েভাপলতত্বঃ COVID অ্লতমারী এর্ং েংঞ্জশালধত র্হুপালক্ষকতার প্রঞ্জয়ােন  
শীষবক একটি ভািুব য়াল র্কৃ্ততার মাধযঞ্জম ইউএনলেএ-র েভাপলতত্বর েনয তার 
েলৃিভলির লর্লনময়ও করঞ্জর্ন। 

  

4.  জেনাঞ্জরল অ্যাঞ্জেম্বললর লনর্বালিত-েভাপলতর এই েফর, র্তব মাঞ্জন রাষ্ট্রপুঞ্জের জর্শ 
কঞ্জয়কটি লর্শ্বর্যাপী িযাঞ্জলঞ্জের জমাকালর্লা করার লর্ষঞ্জয় তার োঞ্জে মত লর্লনমঞ্জয়র 
একটি েুঞ্জযাগ কঞ্জর জেঞ্জর্।এই েকল িযাঞ্জলঞ্জের জমাকালর্লায় রাষ্ট্রপুঞ্জের জনতৃঞ্জত্বর প্রলত 
এর্ং র্হুপালক্ষকতার্ােঞ্জক জমঞ্জন িলার প্রলত ভারঞ্জতর প্রলতশ্রুলতর্দ্ধতার কো পুনরায় 
উঞ্জল্লে করার েনয আমাঞ্জেরও একটি েুঞ্জযাগ কঞ্জর জেঞ্জর্।  



5. 7 ই েনু 2021 -এ জেনাঞ্জরল অ্যাঞ্জেম্বললর লনর্বালিত-েভাপলত পঞ্জে স্থলালভলষক্ত 
ির্ার পঞ্জর ভারতই িঞ্জর্ প্রেম জেশ জযোঞ্জন লিে এঞ্জেঞ্জললি আর্েলু্লা োলির্ প্রেম 
েফর করঞ্জর্ন।  
6. জেনাঞ্জরল অ্যাঞ্জেমলির লনর্বালিত েভাপলত ের্বঞ্জশষ 2021 োঞ্জলর এলপ্রল মাঞ্জে 
মালদ্বীঞ্জপর লর্ঞ্জেশ মন্ত্রীর োলয়ত্ব পালন করার েময় ভারত েফর কঞ্জরলেঞ্জলন। মালদ্বীপ 
ভারঞ্জতর প্রধানমন্ত্রীর প্রলতঞ্জর্শী প্রেম নীলত এর্ং োগর েলৃিভলির জকন্দ্রস্থঞ্জল অ্র্লস্থত  

এর্ং আশা করা যায় জয েইু মন্ত্রী েইু তরঞ্জফর মঞ্জধয লদ্বপালক্ষক েিঞ্জযালগতার 

আগাঞ্জগাড়া পযবাঞ্জলািনাও করঞ্জর্ন।আশা করা যায় জয আঞ্জলািনাটি েইু জেঞ্জশর মঞ্জধয 

নমত্রী র্ন্ধেঞ্জক েুর্ দ্রুত েম্প্রোলরত করাঞ্জক আরও গলতপ্রোন করঞ্জর্। মালদ্বীঞ্জপ 

ভারতীয় অ্নুোন েিায়তায়  িাই ইমপযাক্ট কলমউলনটি জডভলপঞ্জমন্ট প্রকল্প র্াস্তর্ালয়ত 

করার েনয একটি িুলক্তও এই েফঞ্জর স্বাক্ষলরত িঞ্জর্। 

   

নিউ নিনি 
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. 

 

 


