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যকু্তৰাষ্ট্ৰৰ কমনৱেলথ আৰু উন্নয়ন বিষক বিৱেশ ৰাবযিক সবিি অেসৰপ্ৰাপ্ত 
মাননীয় ডবমবনক্  ৰাি এম বিৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (বডৱিম্বৰ 14-17, 2020) 
ডিচেম্বৰ 15, 2020 
 

1. যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কমনচেলথ আৰু উন্নয়ন ডিষক ডিচেশ ৰাডযিক সডেি অেসৰপ্ৰাপ্ত মাননীয় িডমডনক্  
ৰাি এম ডি-য়য় এক েৰকাৰী ভ্ৰমণত ভাৰতলল আডিচে 14-17 ডিচেম্বৰ 2020 তাডৰচে। ডমিঃ 
ৰাি হিচে প্ৰথমযন ডিচেশ মন্ত্ৰী ডয মিামাৰীৰ ডিেত ভাৰতলল এক ডিিক্ষীয় য়যাগাচযাগৰ িাচি 
ভ্ৰমণ কডৰচে। 
 

2. ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰী, িিঃ েুব্ৰমডনয়াম যয়শংকচৰ, ভ্ৰমণ কৰা ডিচেশ মন্ত্ৰীৰ হসচত ডিিক্ষীয় 
আচলােনা আচয়াযন কচৰ িাইেৰািাে িাউেত 15 ডিচেম্বৰ 2020 তাডৰচে। যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইউচৰািীয় 
ইউডনয়ন এডৰ ডেয়া আৰু য়কাডভি-প্ৰভাডেত ডিশ্বৰ িৃিৎ ভূ-ৰাযলনডতক িডৰেতত ন অিাৰ 
সন্দভত ত, েচুয়াযন মন্ত্ৰীচয় িাডণযি আৰু ডিডনচয়াগ, প্ৰডতৰক্ষা আৰু সুৰক্ষা, স্বাস্থ্ি, ডশক্ষা, গচেষণা 
আৰু উদ্ভােন, শডক্ত আৰু িতৰ িডৰেতত নৰ েচৰ ডভন্ন য়ক্ষত্ৰত অডিক সিচযাডগতাৰ িহু সুচযাগ 
ডেনাক্ত কচৰ। য়তওঁচলাচক এক উচ্চাকাংক্ষী, 360 ডিডি িথ মানডেত্ৰৰ েূড়ান্তকৰণক অিাডিকাৰ 
ডেিলল মাডন্ত িয়, ডয ভাৰত-যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আংশীোৰীত্বক আগন্তুক স্তৰলল হল যাি। এই িথ মানডেত্ৰ 
যানুোৰী 2021 েনত ভাৰতলল যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰিান মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণত অেলম্বন কৰা ি’ি। 
 

3. যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হসচত ডিিক্ষীয় িাডণযিৰ এক ডস্থ্ৰ উত্থান য়েো হগচে য়যাো েশকত ডয 15.48 
ডিডলয়ন মাডকত ন িলাৰ িাইলগ 2019-20 েনত। ডিিক্ষীয় িাডণযি আৰু অথতলনডতক সম্পকত ৰ 
সম্পূণত সম্ভােনা অযত ন কৰাৰ িাচি, েচুয়া িক্ষই গুৰুত্ব িুডয িাইচে এক িাডণডযিক েুডক্তৰ ওিৰত 
আচলােনাৰ গডত দ্ৰুত কৰাৰ আৰু এক ডিসৃ্তত প্ৰব্ৰযন আৰু গডতশীল আংশীোৰীত্ব সম্পন্ন কৰাৰ 
ডয েচুয়া য়েশৰ মাযত ডশক্ষাথী আৰু কমতোৰীৰ দ্ৰুত অিা-য়যাোত সিায় কডৰি িাচৰ। 
 

4. িিঃ এে যয়শংকাৰ আৰু ডমিঃ ৰাচি িাৰস্পডৰক ৰুডেৰ িহুচতা আঞ্চডলক আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় ডিষয়ৰ 
ওিৰচতা আচলােনা কচৰ ডয য়তওঁচলাকৰ এক িহু-য়মৰুপ্ৰিণতাযুক্ত ডিশ্ব আৰু িহুিাডক্ষকতাৰ 
ওিৰত ডিশ্বাস িৰস্পৰ প্ৰডতশ্ৰুডত প্ৰডতফডলত কচৰ। য়তওঁচলাচক ইচডা-য়িডেডফকত সিচযাডগতা 
শডক্তশালী কৰা, সন্ত্ৰাসিাে আৰু উিিবাদািােৰ ডিৰুচযুঁ যুঁয ডেয়া আৰু োইিাৰ, সামুডিক আৰু 
মকাশ য়ক্ষত্ৰৰ উেীয়মান প্ৰতিাহ্বান সমািা কৰাৰ উিায় ডিোচৰ। 
 



5. ডমিঃ ৰাচি িডৰচেশ, অৰণি আৰু িতৰ িডৰেতত ন মন্ত্ৰী, শ্ৰী প্ৰকাশ যাোেকাৰ আৰু ডশক্ষা মন্ত্ৰী, 
শ্ৰী ৰচমশ িেডৰয়ালৰ হসচত সাক্ষাৎ কডৰি ডেল্লীত। য়তওঁৰ ভ্ৰমণৰ ডিতীয় অংশত, য়তওঁ 
িাংগালুৰুলল যাত্ৰা কডৰি য’ত য়তওঁ 17 ডিচেম্বৰ 2020 তাডৰচে কণতাটকৰ মুেি মন্ত্ৰীক ল’গ 
কডৰি। 

 
নতুন বেল্লী 
বডৱিম্বৰ 15 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. 

 


