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আই বি এচ এ বিদেবিক মন্ত্ৰীসকলৰ বিবিঅ' কনফাদৰন্স 

ছেপ্টেম্বৰ 16, 2020 

 

ভাৰতৰ বৈপ্টেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্ৰী এচ. জায়িংকপ্টৰ ১৬ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২০ তাশৰপ্টে আই শৈ এচ এ 
বৈপ্টেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বসপ্টত শভশিঅ' কনফাপ্টৰন্স ছ াপ্টে এক বৈঠকত শমশলত হয়| েশিণ আশিকাৰ 
আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পকক  আৰু সহপ্ট াশেতাৰ মন্ত্ৰী ছেচ নাপ্টলশি মশিো পািৰ আৰু ব্ৰাশজলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 
সাৈকপ্টভৌমত্ব আৰু নােশৰকত্বৰ সশচৈ (উপ-মন্ত্ৰী) ৰাষ্ট্ৰেতূ ছফশৈঅ' মাৰজান'ই ছতওঁপ্টলাকৰ সংশিষ্ট 
ছেিসমূহক প্ৰশতশনশিত্ব কপ্টৰ| 
  

মন্ত্ৰীসকপ্টল আই শৈ এচ এ সহপ্ট াশেতা আেৈপ্ট াৱাৰ ছিত্ৰত মতামত শৈশনময় কপ্টৰ| মন্ত্ৰীসকপ্টল শৈশভন্ন 
শৈশ্বজনীন তাৎপ কপূণক সমসযা ছ প্টন িাশন্ত, সুৰিা, সন্ত্ৰাসৈােৰ শৈৰূপ্টে  ুজঁ, জলৈায়ুৰ পশৰৈতক ণ, সহনিীল 
উন্নয়ন, ৈহুপাশিক ৈাশণজয ৈযৱস্থা, শনৰস্ত্ৰীকৰণ, অ-সম্প্ৰসাৰণ সমসযা আৰু েশিণৰ পৰা েশিণলল 
সহপ্ট াশেতা আশেৰ ওপৰপ্টতা মতামত শৈশনময় কপ্টৰ| পৱকতী সময়ত মন্ত্ৰীসকপ্টল ক'শভি-১৯ মহামাৰীৰ 
বসপ্টত  ুজঁ শেপ্টয় ছিত্ৰত ছতওঁপ্টলাকৰ অশভজ্ঞতাৰ শৈৱৰণ শেপ্টয় আৰু এই ছিত্ৰত েশৰদ্ৰতা আৰু িুিা 
শনৱাৰণৰ ৈাপ্টৈ আই শৈ এচ এ পুশঁজপ্টয় আেৈপ্ট াৱা সহায়ৰ প্ৰিংসা কপ্টৰ| 
 

এই উপলপ্টি ছতওঁপ্টলাপ্টক গ্লপ্টৱল চাউথৰ এক সমূহীয়া প্ৰপ্টচষ্টাৰ ৰূপত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সুৰিা পশৰষেৰ 
সংপ্টিািনৰ শৈষয়ত আই শৈ এচ এ  ুটীয়া মন্ত্ৰীত্বৰ শৈৈৃশত েহণ আৰু মুকলি কপ্টৰ| মন্ত্ৰীসকপ্টল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 
সুৰিা পশৰষেৰ দ্ৰুততৰ আৰু ৈযাপক প্ৰেশত লাভ কৰাৰ প্ৰশত ৰো ে ৃপ্ৰশতজ্ঞ োয়ৈেতাক অশিক 
সপ্ৰশতভ কৰাৰ এক প্ৰশতশনশিত্বমূলক, সশিশলত, নযায়সংেত, প্ৰশতশক্ৰয়ািীল আৰু কা ককৰী ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 
সুৰিা পশৰষে লাভ কশৰৈৰ ৈাপ্টৈ সুৰিা পশৰষেৰ সেসযতা ৈৃশেৰ প্ৰশত থকা োয়ৈেতাক পুনৰুজ্জীশৱত 
কৰাৰ,  'ত স্থায়ী আৰু অস্থায়ী েপু্টয়াটা ছেণীপ্টৰ উন্নয়নিীল ছেিসমূপ্টহা সশন্নশৈষ্ট বহ থাশকৈ, ৈাপ্টৈ এক 
আন্তজক াশতক সম্প্ৰোয়ৰ প্ৰপ্টয়াজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰত্ব শেপ্টয়|  ুটীয়া মন্ত্ৰীত্বৰ শৈৈৃশত উপলব্ধ হ'ৈ 

https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32989 

 

মন্ত্ৰীসকপ্টল ৈহুপাশিক প কায়ত আই শৈ এচ এ-ৰ সহপ্ট াশেতা ৈৃশে কশৰ আৰু শতশনওেন সেসয ছেিত আই 

শৈ এচ এ কা কসূচীসমূহ আপ্টয়াজন কশৰৈৰ ৈাপ্টৈ সিশত আেৈ ায়| 
 

আই শৈ এচ এ-ৰ সহপ্ট াশেতাৰ প্ৰশত থকা োয়ৈেতাসমূহ সূচাৰুৰূপ্টপ পালন কৰা ৈাপ্টৈ েশিণ আশিকা আৰু 
ব্ৰাশজপ্টল ভাৰতৰ প্ৰিংসা কপ্টৰ| 

নতুন বেল্লী 
ছেদেম্বৰ 16, 2020 

 

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. 
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