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প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ ইটালি আৰ ু যকু্তৰাজ্য ভ্ৰমণ লজ্-20 সলিিন আৰ ু
লিঅ’লি-26ৰ লিশ্ব ননতাসকিৰ সলিিনৰ িাবি 
অক্টোবৰ 24, 2021 
 

1. প্ৰধোন মন্ত্ৰী শ্ৰী নক্ৰন্দ্ৰ মমোদীক্ে  29 অক্টোবৰ 2021 পৰো 2 নক্েম্বৰ 2021 তোৰৰখলৈ মৰোম, 
ইটোৰৈ আৰু গ্লোচ’গ’, যুক্তৰোজ্যলৈ ভ্ৰমণ কৰৰব যথোক্ৰক্ম 16তম ৰজ্-20 সৰিৈন আৰু ৰচঅ’ৰপ-
26ৰ ৰবশ্ব মনতোসকৈৰ সৰিৈনত অংশগ্ৰহণ কৰৰবলৈ। 
 

2. প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে 16তম ৰজ্-20 সৰিৈনত অংশগ্ৰহণ কৰৰব মৰোমত 30-31 অক্টোবৰ 2021 
তোৰৰক্খ, ইটোৰৈৰ প্ৰধোন মন্ত্ৰী, মোননীে ৰমিঃ মোৰৰঅ' ড্ৰোৰিৰ ৰনমন্ত্ৰণত। এই সৰিৈনখন ৰজ্-20 
সদসয মদশৰ ৰোজ্য/চৰকোৰৰ প্ৰমুখ, ইউক্ৰোপীে ইউৰনেন, আৰু আন আমৰন্ত্ৰত মদশ আৰু 
আন্তিঃৰোষ্ট্ৰীে সংগঠনসমূক্হ অংশগ্ৰহণ কৰৰব। 
 

3. এেো হ'ব প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে অংশগ্ৰহণ কৰো 8ম ৰজ্-20 সৰিৈন। ৰজ্-20 আন্তিঃৰোষ্ট্ৰীে অথথলনৰতক 
সহক্যোৰগতোৰ প্ৰমুখ ৰবশ্বক্যোৰো পৰৰষদ ৰহচোক্প উদে হহক্ে। ভোৰক্ত প্ৰথমবোৰৰ বোক্ব 2023 চনত 
ৰজ্-20 সৰিৈন অনুৰিত কৰৰব। ইটোৰৈেোন সভোপৰতত্বৰ অধীনত আগন্তুক সৰিৈনখনৰ ৰবষে 
হহক্ে 'মোনুহ, ৰবশ্ব, সমৃৰি' ৰয এই মেত্ৰসমূহৰ ওপৰত মক্নোক্যোগ ৰদক্ে (i) মহোমোৰীৰ পৰো 
পুনৰুিোৰ আৰু ৰবশ্বক্যোৰো স্বোস্থ্য প্ৰশোসন শৰক্তশোৈী কৰো, (ii) অথথলনৰতক পুনৰুিোৰ আৰু 
সহনশীৈতো, (iii) জ্ৈবোেু পৰৰেতথ ন আৰু শৰক্ত স্থ্োনোন্তৰ, আৰু (iv) বহনশীৈ ৰবকোশ আৰু 
খোদয সুৰেো। 
 

4. প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে ৈগক্ত মকবোখক্নো ৰিপেীে হবঠক অনুৰিত কৰৰব, যোৰ ৰভতৰত থোৰকব ইটোৰৈৰ 
প্ৰধোন মন্ত্ৰী, মোননীে ৰমিঃ মোৰৰঅ’ ড্ৰোৰিৰ হসক্ত হবঠক। 
 

5. প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে, তোৰ ৰপেত, গ্লোে'গ'হৈ যোত্ৰো কৰৰব জ্ৈবোেু পৰৰেতথ নৰ ওপৰত ৰোষ্ট্ৰ সংি গোাঁথৰন 
সৰিৈনৰ (ইউএনএফৰচৰচৰচ) 26তম দৈসমূহৰ অৰধক্েশনৰ ৰবশ্ব মনতোসকৈৰ হবঠকত অংশগ্ৰহণ 
কৰৰবলৈ, যুক্তৰোজ্যৰ প্ৰধোন মন্ত্ৰী, মোননীে ৰমিঃ বৰৰে জ্'নচনৰ ৰনমন্ত্ৰণত। ৰচঅ'ৰপ-26 অনুৰিত 
কৰো হহক্ে 31 অক্টোবৰ 2021 পৰো 12 নক্েম্বৰ 2021 তোৰৰখলৈক্ক ইটোৰৈৰ হসক্ত যুক্তৰোজ্যৰ 
অংশীদোৰৰত্বৰ সভোপৰতত্বৰ অধীনত। ৰবশ্ব মনতোসকৈৰ সৰিৈন (ডোৰিউএৈএে) শীষথক ৰচঅ'ৰপ-
26ৰ উচ্চ-স্তৰ ৰশতোন অনুৰিত কৰো হ'ব 1-2 নক্েম্বৰ 2021 তোৰৰক্খ। এই সৰিৈনখনত 
120খনতলক অৰধক মদশৰ মকন্দ্ৰ/চৰকোৰৰ প্ৰমুক্খ অংশগ্ৰহণ কৰৰব। ৰচঅ'ৰপ-26 প্ৰথক্ম 2020 



চনত অনুৰিত মহোেো কথো আৰেৈ, ৰপক্ে 2021 চনলৈ ৰপেুেোই ৰদেো হে মকোৰভড-19 মহোমোৰীৰ 
প্ৰৰত ৈেয ৰোৰখ। 
 

6. ইউএনএফৰচৰচৰচ-মে জ্ৈবোেু পৰৰেতথ নৰ হসক্ত যুাঁজ্োৰ বোক্ব ৰবশ্বক্যোৰো সংকল্প আৰু দশথন অঙ্গীভূত 
কক্ৰ। এই সৰিৈনৰ পযথোেবৃত্ত দৈৰ অৰধক্েশন উদে হহক্ে ৰবশ্বক্যোৰো জ্ৈবোেু হবঠক ৰহচোক্প, ৰয 
এক সুক্যোগ প্ৰদোন কক্ৰ ৰনৰীেণ আৰু আগলৈ বোট পৰৰকল্পনো কৰোৰ। প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে 2015 চনত 
মপৰৰেত অনুৰিত মহোেো ৰচঅ’ৰপ-21ত অংশগ্ৰহণ কক্ৰ, য’ত মপৰৰে চুৰক্তৰ সোমৰৰণ কৰো হহৰেৈ, 
আৰু যোৰ ৰূপোেণ এই বেৰ আৰম্ভ হ’ব। ৰচঅ’ৰপ-26ত, দৈসমূক্হ কোম কৰৰব মপৰৰে চুৰক্ত 
ৰূপোেণৰ ৰনক্দথশোেৈীৰ সমোৰি; জ্ৈবোেু অথথৰ সঞ্চোৈন; জ্ৈবোেু অৰভক্যোজ্ন শৰক্তশোৈী কৰোৰ 
বোক্ব কোযথ; প্ৰযুৰক্ত ৰবকোশ আৰু স্থ্োনোন্তৰ; আৰু ৰবশ্বক্যোৰো উষ্ণতো সীৰমত ৰখোৰ প্ৰৰত মপৰৰে 
চুৰক্তৰ ৈেয ৰেোৰ ওপৰত। 
 

7. প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে মকবোখক্নো ৰিপেীে হবঠক অনুৰিত কৰৰব ৰচঅ’ৰপ-26ৰ মপ্ৰেোপটত, যোৰ ৰভতৰত 
থোৰকব যুত্তৰোজ্যৰ প্ৰধোন মন্ত্ৰী, মোননীে ৰমিঃ বৰৰে জ্’নচনৰ হসক্ত হবঠক। 

নতুন লিল্লী 
অবটািৰ 24, 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. 
 


