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ভাৰত-ম্যানম্াৰ বিদেশ কাৰ্য ালয় আদলাচনা
অক্টোবৰ 01, 2020
ভোৰত আৰু ম্যোনম্োৰৰ ম্োজত19তম্ ববক্েশ কোৰ্যোলয় আক্লোচনো অনুবিত হয় ভোৰচু যক্েল ধৰক্ে অক্টোবৰ
1, 2020 তোবৰক্ে। ভোৰতৰ প্ৰবতবনবধত্ব কক্ৰ ববক্েশ সবচব, শ্ৰী হৰ্য বধযন শ্ৰীীংলোই আৰু ম্যোনম্োৰৰ
প্ৰবতবনবধত্বৰ ননতৃ ত্ব কক্ৰ স্থোবয় সবচব, ইউ ছু নহক্ন।
আক্লোচনোৰ ম্োজত, েুক্য়ো পক্ষই সম্পকয ৰ সকক্লো বেশ বনৰীক্ষে কক্ৰ, ৰ্োৰ ম্োজত থোক্ক সীম্োন্ত
সহক্ৰ্োগীতো আৰু সীম্োন্তৰ গোঠঁবন উন্নত কৰো, ম্যোনম্োৰত ভোৰতৰ চবল থকো ববকোশ প্ৰকল্প, বোবেজয আৰু
বববনক্য়োগ সম্বন্ধ, ববেুযৎ আৰু শবি সহক্ৰ্োগীতো, অবধনোয়কীয় ববৰ্য় আৰু সোীংস্কৃবতক সহক্ৰ্োগীতো, আৰু
বোগোন্ত ভূ বম্কম্পই ক্ষবত কৰো পোক্গোডোৰ পুনৰুদ্ধোৰ কোৰ্য। আঞ্চবলক আৰু বহুম্ুেী বেশৰ সহক্ৰ্োগীতোৰ
কথোও আক্লোচনো কৰো হয়। েুক্য়ো পক্ষই সন্তুবি প্ৰকোশ কক্ৰ নৰ্ নকোবভড ম্হোম্োৰী চবল থকো স্বক্েও,
বহুক্তো নক্ষত্ৰত, নৰ্ক্ন ববেুযৎ, শবি আবেত ববঠক অনুবিত কৰো বহক্ছ ভোৰচু যক্েল ধৰক্ে, বিপক্ষীয় ইচ্ছোৰ
প্ৰবতচ্ছবব েোবি ধবৰ। এয়ো উক্েে কৰো হয় নৰ্ আগন্তুক ৰ্ুটীয়ো বোবেজয কবম্টী ম্ন্ত্ৰোলয় ববঠক 20
অক্টোবৰত অনুবিত হ’ব, আৰু ই বিপক্ষীয় বোবেজয আৰু বববনক্য়োগ সম্পকয আৰু অবধক শবিশোলী কবৰ
তু বলব।
েুক্য়ো পক্ষই গভীৰ আক্লোচনো কক্ৰ নকোবভড-19 ম্হোম্োৰীক্য় সৃবি কৰো প্ৰতযোহ্বোনৰ ওপৰত আৰু ইয়োৰ
প্ৰভোেৰ বসক্ত ৰ্ুজ
ঁ বেবলল ল’ব লগো নেোজক্বোৰ, ৰ্োৰ ম্োজত আক্ছ টীকো ববকোশ, ঔৰ্ধ নৰ্োগোন, প্ৰশোধন
আৰু প্ৰৰ্ুবি আৰু ক্ষম্তো গঠন।
ববক্েশ সবচক্ব পুনৰ উক্েে কক্ৰ ভোৰক্ত ম্যোনম্োৰৰ বসক্ত বনজৰ আীংশীেোৰীক বেয়ো গুৰুত্বৰ ভোৰতৰ
‘চু বুৰীয়ো প্ৰথম্’ আৰু ‘পূবলল কোৰ্য’ নীবতৰ অনুৰ্োয়ী। নতওঁ কয় নৰ্ ভোৰক্ত বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত ৰক্ষো কবৰ
আবহক্ছ ম্যোনম্োৰৰ বসক্ত বনজৰ বহুম্ুেী সহক্ৰ্োগীতো উন্নত কৰো আৰু সহক্ৰ্োগীতোৰ নতু ন নক্ষত্ৰ ববচৰোত।
স্থোবয় সবচক্ব পুনৰ আশ্বোস বেক্য় ম্যোনম্োৰৰ প্ৰবতশ্ৰুবতৰ ভোৰতৰ বসক্ত বনজৰ েীৰ্যবেনীয়ো আীংশীেোৰী
শবিশোলী কৰোৰ েুক্য়োেন নেশৰ পোৰস্পোবৰক সুববধোৰ বোক্ব। নতওঁ বনজৰ প্ৰশীংসোও প্ৰকোশ কক্ৰ
ম্যোনম্োৰলল ভোৰক্ত নকোবভড সম্বন্ধীয় ববকোশ সোহোৰ্য আগবক্ োেোৰ বোক্ব। নতওঁ ভোৰতক ধনযবোে জ্ঞোপন
কক্ৰ ঋে নসেো নৰহোইৰ বোক্ব বজ-20 ঋে নসেো বনলম্বন পেক্ক্ষপৰ অধীনত 1 নম্’ 2020 পৰো 31
বডক্চম্বৰ, 2020 বলক্ক।
েুক্য়ো পক্ষই ম্োবন্ত হয় ববক্েশ কোৰ্যোলয় আক্লোচনোৰ আগন্তুক ববঠক পোৰস্পোবৰক সুববধোজনক তোবৰক্ে
পোবতবলল।
নতু ন বেল্লী
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