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বিশ্বিযাপী দবিণ কণ্ঠ সবিলন 
 জানৱুাৰী 06, 2023 
 
এক নৱ আৰ ুসুকীয়া পদক্ষেপ হিচাক্ষপ, ভাৰক্ষে 12-13 জানুৱাৰী 2023 োহৰক্ষে এেন হিক্ষেষ 
ভাৰচুুক্ষৱল সহিলন অনহুিে কহৰি। এই "হিশ্বিুাপী দহেণৰ কণ্ঠ সহিলন" অনুিাক্ষন, যাৰ 
হিষয় হিক্ষে "কণ্ঠৰ একো - উক্ষেেুৰ একো", লেু কহৰক্ষে হিশ্বিুাপী দহেণৰ দদেসমূি 
এক্ষকলগ কৰাৰ দেওঁক্ষলাকৰ দহৃিভংগী আৰু প্ৰাথহমকোসমূি প্ৰকাে কহৰিলল এক সাধাৰণ মঞ্চে। 
120েনেলকও অহধক দদেক আমহিে কৰা হিক্ষে এক সহিলনে অংেগ্ৰিণ কৰাৰ িাক্ষি। 
 
এই পদক্ষেপ অনুক্ষপ্ৰহৰে প্ৰধান মিী ৰী ন নক্ষৰদ্ৰ ম দমাদীৰ সকক্ষলাক্ষৰ লগ, সকক্ষলাক্ষৰ হিকাে, 
সকক্ষলাক্ষৰ হিশ্বাস আৰ ুসকক্ষলাক্ষৰ প্ৰয়াসৰ দেশক্ষনক্ষৰ আৰু ভাৰেৰ িসলুৈভ কুটুম্বম আদেশৰ হভহিে। 
 
ভাৰক্ষে কাম কহৰি এয়া হনহিে কহৰিলল দয হিশ্বিুাপী দহেণৰ কণ্ঠ সহিলনৰ আক্ষলাচনাে 
অংেীদাৰ দদেসমূিৰ পৰা দপাৱা মূলুৱান পৰামেশই হিশ্বজৰুা সজাগো লাভ কক্ষৰ। 
 
েদপুহৰ, ভাৰেৰ চহল থকা হজ20 অধুেোই এক হিক্ষেষ আৰু িহলি সুক্ষযাগ প্ৰদান কক্ষৰ দসই 
দদেসমূিক হয হজ20 প্ৰহিয়াৰ অংে নিয় দেওঁক্ষলাকৰ ধাৰণা আৰু হজ20ৰ পৰা দেওঁক্ষলাকৰ 
প্ৰেুাোসমূি প্ৰকাে কৰাৰ। এয়া হিক্ষে প্ৰধান মিীৰ ভাষুৰ হসক্ষে সংিহে ৰাহে দয ভাৰেৰ 
হজ20 অধুো গঠন ি'ি দকৱল আমাৰ হজ20 অংেীদাৰসকলৰ হসক্ষেই নিয়, লগক্ষে হিশ্বিুাপী 
দহেণে আমাৰ সি-যাত্ৰীসকলৰ হসক্ষে আক্ষলাচনাে, যাৰ কণ্ঠ প্ৰায় শুনা নিয়। 
 
সহিলনেনে দিেন অহধক্ষিেন পহৰকল্পনা কৰা হিক্ষে। চাহৰেন অহধক্ষিে 12 জানুৱাৰীে, আৰু 
েয়েন অহধক্ষিেন 13 জানুৱাৰী োহৰক্ষে অনুহিে কৰা ি'ি। প্ৰহেেন অহধক্ষিেনে 10-20েন 
দদেৰ দনো/মিীসকক্ষল অংেগ্ৰিণ কহৰি িুহল আো কৰা হিক্ষে। 
 
উক্ষবাধনী আৰু সামৰহণ অনুিান ৰাষ্ট্ৰ/চৰকাৰৰ প্ৰমুে স্তৰে ি'ি আৰু প্ৰধান মিীক্ষয় অনহুিে 
কহৰি। উক্ষবাধনী দনো অহধক্ষিেনৰ হিষয় হিক্ষে "হিশ্বিুাপী দহেণৰ কণ্ঠ - জন-দকহদ্ৰ মক 
হিকােৰ িাক্ষি" আৰু সামৰহণ দনো অহধক্ষিেনৰ হিষয় হিক্ষে "কণ্ঠৰ একো - উক্ষেেুৰ 
একো"। 
 
েদপুহৰ, 8েন মিী স্তৰৰ অহধক্ষিেন অনুহিে কৰা ি'ি, হনম্নহলহেে হিষয়ৰ হসক্ষে: 
 

 হিি মিীৰ অহধক্ষিেন "জন-দকহদ্ৰ মক হিকােৰ হিিীয় সািাযু"ৰ ওপৰে 
 পহৰক্ষৱে মিীৰ অহধক্ষিেন "পহৰক্ষৱে অনুকূল জীৱনলেলীৰ হসক্ষে হিকােৰ ভাৰসামু 

কৰা"ৰ ওপৰে 



 হিক্ষদে মিীৰ অহধক্ষিেন "হিশ্বিুাপী দহেণৰ প্ৰাথহমকোসমূি - এক অনুকূল পহৰক্ষৱে 
হনহিে কৰা"ৰ ওপৰে 

 েহি মিীৰ অহধক্ষিেন "েহি সুৰো আৰু হিকাে - সমৃহিৰ হদক্ষে মানহচত্ৰ"ৰ ওপৰে 
 স্বাস্থ্ু মিীৰ অহধক্ষিেন "প্ৰাণৱন্ত স্বাস্থ্ু যত্ন িুৱস্থ্া গঠনে সিক্ষযাহগো"ৰ ওপৰে 
 হেো মিীৰ অহধক্ষিেন "মানৱ সম্পদ উন্নয়ন আৰ ুেমো হনমশাণ"ৰ ওপৰে 
 িুৱসায় আৰু িাহণজু মিীৰ অহধক্ষিেন "হিশ্বিুাপী দহেণে সিক্ষযাহগো হিকাে - 

িাহণজু, প্ৰযুহি, পযশটন আৰু সম্পদ"ৰ ওপৰে 
 হিক্ষদে মিীৰ অহধক্ষিেন "হজ-20: ভাৰেৰ অধুেোৰ িাক্ষি পৰামেশ"ৰ ওপৰে 

 
সহিলনেনৰ সম্বৈীয় অহধক েথু সময়ে প্ৰকাে কৰা ি'ি। 
 
জানুৱাৰী 06, 2023 
নতুন বদল্লী 
 
 
 
 
 

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. 

 


