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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰৰ বিউ বজদেণ্ড আৰ ু
অদেবেয়া ভ্ৰমণ (অদটািৰ 05-11, 2022) 
অক্টোবৰ 03, 2022 
 

1. ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকক্ৰ 05-11 অক্টোবৰ 2022 তোবৰক্ে বিউ বজক্েণ্ড 
ভ্ৰমণ কবৰব। 
 

2. ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীজিৰ বিউ বজক্েণ্ডলে এয়ো প্ৰথম ভ্ৰমণ হ'ব। অকক্েণ্ডত, ততওঁ 06 
অক্টোবৰ তোবৰক্ে বিউ বজক্েণ্ডৰ প্ৰধোি মন্ত্ৰী, মোিিীয় বমক্ছছ জোবিণ্ডো আৰক্ডিনৰ সৈক্ত এক 
অিুষ্ঠোিত অংশগ্ৰহণ কবৰব বিউ বজক্েণ্ডৰ ভোৰতীয় ৈম্প্ৰেোয়ৰ ৈেৈযৈকেক ৈম্বধনিো জ্ঞোপি 
কবৰবলে ততওঁক্েোকৰ অৈোধোৰণ কৃবতত্ব আৰু অৱেোিৰ বোক্ব। েকু্য়োজি তিতোই ভোৰত@75 
ডোক টিকট মুকবে কবৰব স্বোধীিতোৰ অমৃত মক্হোৎৈৱ বিউ বজক্েণ্ড স্মৰণ আৰু প্ৰেশনি 
কৰোৰ বোক্ব। ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় 'তমোেী@20: বিমি বমট তডবেভোবৰ' গ্ৰন্থেি উক্মোিি 
কবৰব। েগক্ত বশে ৈম্প্ৰেোয়ৰ সৈক্ত প্ৰধোি মন্ত্ৰী শ্ৰী িক্ৰন্দ্ৰ তমোেীৰ ববক্শষ ৈম্পকন  প্ৰেশনি 
কৰো এেি গ্ৰন্থ 'হোটন ক্েল্ট - বড তেগোবি অে তেইথ' মুকবে কৰো হ'ব। 
 

3. ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীজক্ি অকক্েণ্ডত বিউ বজক্েণ্ডৰ ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰী, মোিিীয় বমক্ছছ 
িোিোয়ো মোহুটোৰ সৈক্ত বিপক্ষীয় সবঠক কবৰব আমোৰ ৈম্পকন ৰ ৈমগ্ৰ পবৰৈৰ আক্েোিিো আৰু 
পুিৰীক্ষণ কৰোৰ বোক্ব। ততওঁ েগক্ত আি বহুক্তো মন্ত্ৰীৰ সৈক্ত ভোব বববিময় কবৰব, যোৰ 
বভতৰত আক্ছ ৈম্প্ৰেোয় আৰু তস্বচ্ছো েণ্ড, সববিত্ৰ, অন্তভুন বি আৰু জোতীয় ৈম্প্ৰেোয়, আৰু যুৱ 
মন্ত্ৰী, মোিিীয় বমক্ছছ বপ্ৰয়ংকো ৰোধোকৃষ্ণি, বয সহক্ছ বিউ বজক্েণ্ডৰ মন্ত্ৰী তহোৱো ভোৰতীয় 
উৎৈৰ প্ৰথমজি বযবি; ৈোংৈে, বযৱৈোয় ৈম্প্ৰেোয়ৰ ৈেৈয, আৰু ভোৰতীয় বশক্ষোথীক্ক ধবৰ 
ভোৰতীয় প্ৰৱোৈী। তৱবেংটিত, ততওঁ ভোৰতৰ উচ্চোয়ুি কোযনোেয়ৰ িতুিলক বিবমনত অট্টোবেকো 
উক্িোধি কবৰব। 
 

4. অক্েবেয়োত, ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় তকিক্বৰো আৰু বিডবি ভ্ৰমণ কবৰব। এয়ো অক্েবেয়োলে 
ততওঁৰ বিতীয় ভ্ৰমণ হ'ব বছৰক্টোৰ; প্ৰথম ভ্ৰমণ আবছে 2022 িিৰ তেব্ৰুৱোৰী মোহত 
তমেবিনত িতুক্থনয় ববক্েশ মন্ত্ৰীৰ সবঠকত অংশগ্ৰহণ কৰোৰ বোক্ব। ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় 
13তম ববক্েশ মন্ত্ৰীৰ আন্তঃগোঁথবি আক্েোিিো (এেএমএেবড) অিুবষ্ঠত কবৰব বিজৰ প্ৰবতপক্ষ 
মোিিীয় বমক্ছছ তপবি ৱংৰ সৈক্ত। ততওঁ েগক্ত অক্েবেয়োি উপ প্ৰধোি মন্ত্ৰী আৰু ৰক্ষো মন্ত্ৰী, 
মোিিীয় বমঃ বৰিোডন  মোক্েনছক েগ কবৰব। ততওঁ অক্েবেয়োি তিৌকো বোবহিী, ৈংবোে মোধযম 
আৰু বুবিজীৱীৈকেৰ সৈক্ত ভোব বববিময় কবৰব, যোৰ বভতৰত আক্ছ বিডবিৰ ে'বৱ 
প্ৰবতষ্ঠোি। 
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