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1. ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকক্ৰ 22 অক্টোবৰ 2020 তোবৰক্ে এেন ভোৰচ্য ুক্েল ববঠক 

কক্ৰ ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰী, আবিকোন সহক্ োগীতো আৰয মৰক্কোন প্ৰবোসী মৰক্ক্কো ৰোজুৰ মহোমোনু 
বমঃ নোক্েৰ ববৌবৰতোৰ বসক্ত। 
 

2. েযক্য়ো পক্ষই স্বীকোৰ কক্ৰ ব  বিপক্ষীয় সম্বন্ধই  ক্েষ্ঠ গভীৰতো আৰয প্ৰোণশবি পোইক্ছ অক্টোবৰ 
2015 চ্নত মহোমোনু মহম্মে VI, মৰক্ক্কোৰ ৰজোৰ ভ্ৰমণৰ বপছত তৃতীয় ভোৰত-আবিকো পবৰষে 
সবিলনত। 23 টো মন্ত্ৰী স্তৰৰ ভ্ৰমণ আৰয 40 টো চ্য বি সম্পন্নৰ বপছত প্ৰ যবিববেুো, বশক্ষো, 
সংসৃ্কবত, কৃবষ, পোৰস্পবৰক আইনী সহক্ োগীতো, প্ৰতুপপণ আবে বববভন্ন বক্ষত্ৰত, েযক্য়ো পক্ষৰ এক 
শবিশোলী ইচ্ছো আবছল বিপক্ষীয় সম্পকপ ত এক উে স্তৰৈল বল ব োেোৰ। ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় 
ভোৰতৰ প্ৰশংসো প্ৰকোশ কক্ৰ মহোমোনু ৰজোৰ েশপনীয় বনতৃত্বৰ মৰক্ক্কোক অেপৈনবতক প্ৰগবত আৰয 
প্ৰচ্য  পুৰ ফোক্ল বল ব োেোত। 
 

3. বোবণবজুক আৰয বববনক্য়োগ সম্পকপ ত ববকোশ ধনোত্মকভোক্ে বনৰীক্ষণ কবৰ, মন্ত্ৰীসকক্ল উক্েে কক্ৰ, 
ববক্শষৈক, ঘবনষ্ঠ সহক্ োগীতো সোৰ, বয়ন, ঔষধ, বোহন আৰয আই বচ্ টি বক্ষত্ৰত। বতওঁক্লোক্ক 
আগৈল স্বীকোৰ কক্ৰ ব  ব োেো েযবছৰত চ্োইবোৰ সযৰক্ষো, সন্ত্ৰোসবোেৰ ববৰযক্ে  যজঁ আৰয মহোকোশৰ 
বক্ষত্ৰত কৰো চ্য বিক্য় এক শবিশোলী গোঠবঁন প্ৰেোন কবৰক্ছ এক শবিশোলী আৰয ববসৃ্তত সম্পকপ ৰ 
গোঠবঁন বনমপোণ কৰোত। মন্ত্ৰীক্কইগৰোকীক্য় মোবি হয় ব  েযক্য়ো পক্ষই সযৰক্ষো সহক্ োগীতো আৰয 
সোংসৃ্কবতক আেোন-প্ৰেোন কো পক্ৰমৰ চ্য বিৰ চূ্ড়োিকৰণ েৰ কবৰব লোক্গ  োক্ত বসয়ো অবত 
বসোনকোক্ল স্বোক্ষৰ কবৰব পৰো  োয়। 
 

4. বতওঁক্লোক্ক আক্লোচ্নো কক্ৰ বনজ বনজ ৰোষ্ট্ৰীয় ধৰণ বকোবভড-19 মহোমোৰীৰ প্ৰতুোহ্বোনৰ বসক্ত  যঁজ 
বেয়োবৰ। ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় বমঃ ববৌবৰতোক ধনুবোে জ্ঞোপন কক্ৰ মৰক্কোন চ্ৰকোৰৰ সমেপনৰ 
বোক্ব মৰক্ক্কোত মহোমোৰীৰ বোক্ব আিঃৰোষ্ট্ৰীয় ফ্লোইট বোবতল বহোেোৰ ফলত বৰ ব োেো ভোৰতীয় 
নোগবৰকক উভতোই অনোৰ বোক্ব। বমঃ ববৌবৰতোই, আনহোক্ত, বনজৰ চ্ৰকোৰৰ প্ৰশংসো প্ৰকোশ কক্ৰ 
এই গুৰযত্বৰ সময়ত ভোৰক্ত ঔষধৰ বোবণবজুক ৰপ্তোবন সোধন কৰোৰ বোক্ব। 
 

5. েযক্য়ো মন্ত্ৰীৰ এক গভীৰ আক্লোচ্নো কক্ৰ আঞ্চবলক আৰয ববশ্ববুোপী ববষয়ৰ ওপৰত,  োৰ বভতৰত 
েোক্ক ৰোষ্ট্ৰ সংঘৰ সংক্শোধন, সন্ত্ৰোসবোেৰ ববৰযক্ে আিঃৰোষ্ট্ৰীয়  যজঁ, বতৰ পবৰেতপ ন, পযনৰ সজীে 



কবৰব পৰো শবি আৰয ভোৰত-আবিকো পবৰষে সবিলন (আই এ এফ এছ) পেবতৰ অধীনত 
সহক্ োগীতো। 
 

6. বলববয়োৰ সমসুোৰ ওপৰত বমঃ ববৌবৰতোৰ তেুৰ ওপৰত প্ৰবতবক্ৰয়ো প্ৰকোশ কবৰ,  ’ত আবছল 
বশহতীয়ো আিঃ বলববয়োম আক্লোচ্নো ববৌজবনকোত, ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় প্ৰশংসো কক্ৰ মৰক্ক্কোৰ 
েঢ়ৃ আৰয গঠনমূলক আক্লোচ্নোৰ সকক্লো বলববয়োন পক্ষৰ বসক্ত এই সমসুোৰ আৰম্ভবণক্ৰ পৰো, 
আৰয মৰক্ক্কোৰ সগক্ োগীতোৰ ৰোষ্ট্ৰ সংঘৰ প্ৰক্চ্ষ্টোৰ প্ৰবত এক শোবিপূণপ সবমধোন ববচ্ৰোৰ এক 
বলববয়োন-বনতৃত্বৰ আৰয বলববয়োন-মোবলকোনোৰ ৰোজৈনবতক প্ৰবক্ৰয়োক্ৰ, বলববয়োন নোগবৰকৰ ববধ 
আশোৰ কেো ভোবে বেশেনৰ সোবপক্ভৌবমত্ব, একতো আৰয আঞ্চবলক অেণ্ডতো অটয ট ৰোবে। 
 

7. বমঃ ববৌবৰতোই ভোৰতক অবভনন্দন জনোই 2021-22 মুোেৰ বোক্ব ইউ এন এছ বচ্-ত অস্থোবয় 
স্থোনত বনক্য়োগ বহোেোৰ বোক্ব আৰয মৰক্কোন চ্ৰকোৰৰ সমেপন জনোই এক ববধপত ৰোষ্ট্ৰ সংঘ সযৰক্ষো 
পবৰষেত ভোৰতৰ স্থোবয় সেসুপেৰ বোক্ব। েযক্য়ো পক্ষই সন্তুবষ্ট প্ৰকোশ কক্ৰ েযইেন বেশৰ মোজত 
অবুোহত ঘবনষ্ঠ সহক্ োগীতোৰ ওপৰত বববভন্ন আিঃৰোষ্ট্ৰীয় সংগঠনত,  োৰ বভতৰত ৰোষ্ট্ৰ সংঘও 
আক্ছ। 
 

8. ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় ভোৰতৰ সমেপন প্ৰকোশ কক্ৰ ৰোষ্ট্ৰ সংঘৰ সভোপবতৰ প্ৰক্চ্ষ্টোৰ ওপৰত এক 
বোস্তবেক, েীঘপস্থোয়ী, পোৰস্পবৰক ধৰক্ণ আক্লোচ্নো কৰো আৰয গ্ৰহণক্ োগু ৰোজৈনবতক সবমধোন 
চ্োহোৰো ববষয়ক্টোৰ ওপৰত আৰয এই বেশত মৰক্ক্কো ৰোজুৰ প্ৰক্চ্ষ্টো উক্েে কক্ৰ। 
 

9. ববক্েশ ববষয়ক মন্ত্ৰীক্য় পযনৰ উক্েে কক্ৰ বতওঁৰ বনমন্ত্ৰণ বমঃ ববৌবৰতোক ভোৰত ভ্ৰমণ ব বতয়ো 
পবৰবস্থবতক্য় অনযমবত বেক্য়, ব  আনক্ন্দক্ৰ মৰক্কোন ববক্েশ মন্ত্ৰীক্য় স্বীকোৰ কক্ৰ। 

নতুন বেল্লী 
অদটোিৰ 22, 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. 

 
 


