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1. বিৱেশ বিষয়ক আৰু সংসে বিষয়ক ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, শ্ৰী বি মূৰলীধৰৱে গাবম্বয়া গেৰাজ্য ভ্ৰমে 

কৱৰ 1-3 নৱেম্বৰ 2021 তাবৰৱে। এয়া হৈৱে িাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপবত শ্ৰী ৰাম নাথ ককাবিন্দৰ 30 
জ্লুাই-1 আগষ্ট, 2019 তাবৰেৰ গাবম্বয়া গেৰাজ্যলল সিবপ্ৰথম ককন্দ্ৰীয় ভ্ৰমেৰ বপেত। এই 
ভ্ৰমেত, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজ্ৱন গাবম্বয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপবত, মাননীয় বমিঃ আোম কিৰ’ৰ হসৱত সাক্ষাৎ কৱৰ। 
কতওঁ বিৱেশ বিষয়ক, আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সৈৱ াবগতা আৰু বিৱেশৰ গাবম্বয়ান মন্ত্ৰী ডিঃ মামাৱেৌ টাঙ্গাৰাৰ 
হসৱত বিপক্ষীয় সৈৱ াবগতাৰ ওপৰত আৱলাচনা কৱৰ আৰু আমাৰ বিপক্ষীয় সম্পকব ৰ সমগ্ৰ পবৰসৰ 
বনৰীক্ষে কৱৰ। এই ভ্ৰমেকালত, ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজ্ৱন লগৱত গাবম্বয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসেৰ িক্তা বমৱেে 
মাবৰয়াম কজ্ক-কডণ্টন, আৰু উচ্চ বশক্ষা, গৱেষো, বিজ্ঞান আৰু প্ৰ ুবক্ত মন্ত্ৰী, বমিঃ িাডাৰা 
জ্ফুক লগ কৱৰ। িাৰত আৰু গাবম্বয়াৰ মাজ্ত বিপক্ষীয় িাবেজ্য আৰু উন্নয়ন অংশীোবৰত্ব উন্নত 
কৰাৰ এক পাৰস্পবৰক ইচ্ছা আৱে। 
 

2. এই ভ্ৰমেকালত েেুন চুবক্ত স্বাক্ষৰ কৰা ৈয়, কূটলনবতক আৰু চৰকাৰী পােপটব  থকা সকলৰ 
িাৱি বিজ্া প্ৰৱয়াজ্নৰ পৰা কৰৈাইৰ ওপৰত এক চুবক্ত, আৰু িাৰত আৰু গাবম্বয়াৰ মাজ্ত 
সৈৱ াবগতাৰ এক সাধাৰে আন্তিঃগাঁথবন চুবক্ত। গাবম্বয়াৰ অনুওৈব েত, এই ভ্ৰমেকালত ডাৱয়লাইবচে 
 ন্ত্ৰ ক্ৰয় িাৱি 500,000 মাবকব ন ডলাৰ এক অনেুান ক াষো কৰা ৈয়। এই ভ্ৰমেকালত, বিৱেশ 
বিষয়ক, আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সৈৱ াবগতা আৰ ু বিৱেশৰ গাবম্বয়ান মন্ত্ৰী ডিঃ মামাৱেৌ টাঙ্গাৰা আৰ ু ককন্দ্ৰীয় 
মন্ত্ৰীজ্ৱন  ুটীয়ালক এক স্মাৰক ডাক টিকটৰ বডজ্াইন মকুবল কৱৰ, ব  িাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75 
িেৰ বচবিত কৱৰ। 
 

3. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৱয় িাঞ্জলুত থকা গাবম্বয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসে বিবডং প্ৰাঙ্গন ভ্ৰমে কৱৰ ব  হৈৱে লাইন 
অফ কক্ৰবডটৰ অধীনত পবিম আবিকাৰ এক গুৰুত্বপূেব প্ৰকল্প। কতওঁ লগৱত েটুা অিযাৈত 
িাৰতীয় এলঅ’বচ প্ৰকল্প ভ্ৰমে কৱৰ, এক বিেযুতীকৰে বিস্তাৰ প্ৰকল্প আৰু িৃৈত্তৰ িাঞ্জলু অঞ্চলত 
এচৱিষ্টচ্  পানী পাইপসমূৈ ইউবপবিবচ হসৱত সলবন কৰাৰ এক জ্ল প্ৰকল্প। কতওঁ লগৱত 
কাটবেকাবল সংগ্ৰৈালায় আৰু গাবম্বয়া বিশ্ববিেযালয়ৰ বনমবাে স্থল ভ্ৰমে কৱৰ, এক গাবম্বয়ান 
চৰকাৰৰ প্ৰকল্প, ব  এক িাৰতীয় ককাম্পানীৱয় বনমবাে কবৰ আৱে। 
 



4. গাবম্বয়াক এক সৰু বকন্তু প্ৰােিন্ত িাৰতীয় সম্প্ৰোয় আৱে প্ৰায় 1600জ্ন িযবক্তৰ,  াৰ কিবেিাগ 
কিপাৰী আৰু িযেসায়ী। ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজ্ৱন এই ভ্ৰমেকালত িাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ সেসযসকলৰ হসৱত 
বমথবিয়া কৱৰ। সামবগ্ৰকিাৱে, এই ভ্ৰমৱে এক গবত প্ৰোন কৱৰ গাবম্বয়াৰ হসৱত আমাৰ বিপক্ষীয় 
সম্পকব  বিন্ন আৰু গিীৰ কৰাৰ িাৱি। 

নতুন ভেল্লী 
নদেিৰ 5, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


