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বিদেশ বিষয়ক ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, শ্ৰী বি মূৰলীধৰণৰ নাইদেবৰয়া ভ্ৰমণ (আগষ্ট 22-23, 

2022) 

আগষ্ট 25, 2022 

 

1. বিদেশ বিষয়ক আৰু সংসে বিষয়ক ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, শ্ৰী বি মূৰলীধৰদে নাইদেবৰয়া কেডাদৰল গেৰােযলল 22-23 আগষ্ট 2022 তাবৰদে 

ভ্ৰমে কদৰ। এয়া নাইদেবৰয়ালল কতওঁৰ বিতীয় ভ্ৰমে, ইয়াৰ পূদৱে কতওঁ নাইদেবৰয়াৰ গেতন্ত্ৰ বেৱস উেযাপনত অংশগ্ৰহে কৰাৰ িাদি 

েুন 2019 চনত ভ্ৰমে কবৰবিল। 

 

2. এই ভ্ৰমেত, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় নাইদেবৰয়া কেডাদৰল গেৰােযৰ ৰাষ্ট্ৰপবত, মুহম্মে িুহাৰীক সাক্ষাৎ কদৰ। ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় 

নাইদেবৰয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰী, বেঅ'দে অনদয়মা আৰু ৰক্ষা মন্ত্ৰী, কমেৰ কেদনদৰল িাবিৰ মাগািীক (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) লগ কদৰ িাৰতীয় 

সম্প্ৰোয়ৰ সসদত িাি বিবনময় কৰাৰ উপবৰ। নাইদেবৰয়ান বিবশষ্ট িযবিসকলৰ সসদত ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সিঠকসমূহত, িাবেেয আৰু 

বিবনদয়াগ, শবি, বশক্ষা, স্বাস্থ্য, প্ৰবতৰক্ষা, সাংসৃ্কবতক আৰু মানৱ সংদযাগত সহদযাবগতা আদলাচনা কৰা হয়। তদুপবৰ পাৰস্পবৰক ৰুচীৰ 

আঞ্চবলক আৰু বিশ্বেুৰা বিষয়সমূদহা আদলাচনা কৰা হয়। 

 

3. এই ভ্ৰমেত, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় কশহতীয়ালক মুকবল কৰা নাইদেবৰয়া-িাৰত িযৱসায় পবৰষেৰ (এনআইবিবচ) উদিাধনী সিঠকত 

মুেয িাষে প্ৰোন কদৰ িাবেেয আৰু বিবনদয়াগ মন্ত্ৰী বমিঃ অটুনিা বৰচাডে  বনবয় আদেিাদয়া, শবি মন্ত্ৰী অবিযন্তা আিুিাকাৰ বড আবলয়ু, 

েবন আৰু ইস্পাত বিকাশ মন্ত্ৰী ডিঃ অলাবমদলকান আদেগিাইট, কাদনা ৰােযৰ ৰােযপাল বমিঃ আবু্দল্লাহী ওমাৰ গাণু্ডদে, নাইদেবৰয়াৰ 

বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰােদূত েুিাইৰু োোৰ সসদত। নাইদেবৰয়ান চৰকাৰৰ কেযষ্ঠ বিষয়াসকল, আৰু িাৰত আৰু 

নাইদেবৰয়াৰ পৰা িহু সংেযক উদেযাগ প্ৰবতবনবধদয় এই অনুষ্ঠানদটাত অংশগ্ৰহে কদৰ। 

 

4. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীদয় লগদত উচ্চায়িুই  আদয়ােন অৰা সম্প্ৰোয় অিযৰ্েনাত অংশগ্ৰহে কৰা িাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ প্ৰায় 200েন 

সেসযৰ সসদত িাি বিবনময় কদৰ। 

 

5. নাইদেবৰয়ালল ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমদে িাৰত আৰু নাইদেবৰয়াৰ মােত বিেযমান িহুমুেী বিপক্ষীয় সম্পকে  আগলল একবিত 

কবৰদি। এনআইবিবচ-ৰ উদিাধনী সিঠকত ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ অংশগ্ৰহদে নাইদেবৰয়াৰ সসদত বিপক্ষীয় অৰ্েলনবতক অংশীোবৰত্বক 

এক পুনৰসেীৱ গবত প্ৰোন কদৰ। 

 

আিুো 

আগষ্ট 25, 2022 

 

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. 

 


