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ববক্েশ এবং সংসে ববষয়ক প্রবিমন্ত্রী শ্রী বি মরুলীধরন [এমওএস(বিএম)] 20-22শশ অক্টোবর 

2021-এ সরকোবর সফক্র েবিণ সুেোন ভ্রমণ কক্রক্েন।এটি বেল িোরক্ির পি শেক্ক পোাঁচ বেক্ররও 

শবশী সময় পক্র েবিণ সুেোক্ন শকোনও মন্ত্রীস্তরীয় সফর।   

2. পররোষ্ট্র ববষয়ক এবং আন্তর্জ োবিক সহক্ োবিিো মন্ত্রী মোননীয় বমস্টোর মোবয়ক আিীর সোক্ে 

এমওএস(বিএম)-এর ববঠক অনুবিি হক্য়ক্ে। উিয় পি ববেযমোন সম্পক্কজ র সকল বেকগুবল বনক্য় 

প জোক্লোচনো কক্রক্েন এবং কৃবষ, পশু সম্পবি, বশিো, স্বোস্থ্য পবরচ জো এবং িেযপ্র বুি সহ বববিন্ন 

শিক্ে সহক্ োবিিোক্ক প্রসোবরি করোর র্নয ইচ্ছো প্রকোশ কক্রক্েন।    

3. শকোয়োবলশন ফর বির্োস্টোর শরবসবলক্য়ন্ট ইনফ্রোস্ট্রোকচোর (বসবিআরআই)ক্য় শ োিেোন করোর র্নয 

েবিণ সুেোনক্ক আমন্ত্রণ র্োনোক্নো হক্য়ক্ে। েবিণ সুেোক্নর সংসে ববষয়ক মন্ত্রী শ্রীমিী শমবর নোওয়োই-

র সোক্ে ববঠক্ক সংসে ববষয়ক  কোর্কক্মজ ও অনুশীলক্ন বনর্ অবিজ্ঞিোক্ক েবিণ সুেোক্নর সোক্ে 

িোি কক্র শনওয়োর র্নয প্রস্তুি েোকোর কেো িোরক্ির িরফ শেক্ক র্োনোক্নো হক্য়ক্ে এবং এবং 

বববিন্ন ধরক্নর িমিো অর্জ ক্নর প্রবশিণ শকোসজ প্রেোক্নর প্রস্তোব শেওয়ো হক্য়ক্ে।    

4. এই সফক্র েবিণ সুেোক্নর প্রেম উপরোষ্ট্রপবি বহর্ এক্েক্লবি িঃ শরইক মোচোর শেবন ধুিজন-এর 

সোক্ে একটি সোিোৎও অন্তিুজ ি বেল। এমওএস(বিএম)েইু শেক্শর মক্ধয বিপোবিক বোবণর্য এবং 

িোরিীয় বববনক্য়োক্ির ববৃির বোধোহীন সম্ভোবনোর উপর শর্োর বেক্য়ক্েন এবং েবিণ সুেোক্ন িোরিীয় 

উক্েযোিপবিরো শ  প্রবিবন্ধকিোর সম্মুখীন হক্চ্ছন িোর প্রবি িোর েবৃি আকষজণ কক্রন। বহর্ 

এক্েক্লবি শরইক মোচোর েবিণ সুেোক্ন িোরিীয় বববনক্য়োিকোরীক্ের র্নয একটি বববনক্য়োি বোন্ধব 

পবরক্বক্শর ববষক্য় আশ্বস্ত কক্রন। 

5. েবিণ সুেোন প্রর্োিক্ন্ত্রর রোষ্ট্রপবি বহর্ এক্েক্লবি শ্রী সোলিোবকরমোয়োরবিি-এর আহ্বোক্ন, েবিণ 

সুেোক্ন সংঘোক্ির সমোধোক্ন পুনর্জ োিবরি চুবিক্ি (R-ARCSS) পবরকবিি চলমোন শোবন্ত প্রবিয়োর 



র্নয িোরক্ির সমেজন পুনবজযি করো হক্য়ক্ে। রোষ্ট্রপবি সোলিোবকর স্বোস্থ্য খোক্ি িোরক্ির সহক্ োবিিো 

শচক্য়ক্েন এবং েবিণ সুেোক্ন বসবোসরি িোরিীয় সম্প্রেোক্য়র েীঘজ অমীমোংবসি েোববর ববক্বচনোয়, 

বহন্দ ুশ্মশোন এবং র্বুোয় একটি মবন্দক্রর র্নয র্বম বরোক্ের র্নয িোর অনুক্মোেন শঘোষণো কক্রক্েন। 

6.  এই সফক্র িোরিীয় সম্প্রেোক্য়র সোক্ে একটি পোরস্পবরক আলোপ আক্লোচনো এবং িোরিীয় 

উক্েযোিপবিক্ের সোক্ে একটি অবধক্বশন অন্তিুজ ি বেল। এমওএস(বিএম) ইউএন বমশক্নর অধীক্ন 

িোরিীয় শসনোবোবহনীর বফল্ড হোসপোিোল, ববএবপএস বহন্দ ুমবন্দর এবং িেোরস অব শমবর ইমযোকুক্লে 

(একটি িোরিীয় ধমীয় মণ্ডলী) প্রোঙ্গনও পবরেশজন কক্রক্েন। েবিণ সেুোক্নর িোরিীয় সম্প্রেোয় 

এমওএস(বিএম)ক্ক আন্তবরকিোক্ব স্বোিি র্োবনক্য়ক্ে এবং এি বের পর একর্ন িোরিীয় মন্ত্রীক্ক 

শপক্য় আনবন্দি শবোধ কক্রক্ে। 

7. েবিণ সুেোক্ন এমওএস (বিএম) এর সফর বিপোবিক সম্পকজ ক্ক শপ্ররণো প্রেোক্নর র্নয একটি 

 ুিোন্তকোরী ঘেনো।  

 
বনউ বেবি 

অক্টোবর 25, 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. 

 


