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বিদেশ বিষয়ক আৰ ুস াংসে বিষয়ক ৰ বযিক মন্ত্ৰীৰ ওম ন ভ্ৰমণ 
(বিদেম্বৰ 16-17, 2020) 
ডিচেম্বৰ 15, 2020 
 
ডিচেশ ডিষয়ক আৰু স াংসে ডিষয়ক ৰ ডযিক মন্ত্ৰী, শ্ৰী ডি মূৰলীধৰচে ওম নলল এক েৰক ৰী ভ্ৰমেত 
য ি ডিচেম্বৰ 16-17, 2020 ত ডৰচে। ৰ ডযিক মন্ত্ৰী ডিে চে এয়  ততওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমে তেশেনলল। এই 
ভ্ৰমেক লত ততওঁ ওম নৰ ডিচেশ মন্ত্ৰী, শ্ৰম মন্ত্ৰী আৰু আন মন্ত্ৰীসকলৰ সসচত স ক্ষ ৎ কডৰি। ততচেচত 
ি ৰতীয় সম্প্ৰে য়ৰ আৰু নতুনলক গঠন তি ৱ  ওম ন-ি ৰত িনু্ধত্ব েডৰষেৰ এক িিল অাংশৰ সসচত 
সাংচয গ কডৰি। ৰডযিক মন্ত্ৰীযচন ি ৰতীয় স ম ডযক সাংঘ, সম য তসৱক, ডেডকৎস  আৰু ডশক্ষ  কমী 
আৰু তয গ সন সাংগঠনৰ প্ৰডতডনডধসকলচক  লগ কডৰি। 
 
ডনযৰ ভ্ৰমেক লত ৰ ডযিক মন্ত্ৰীযচন ডিডিন্ন ডিেক্ষীয় আৰু ে ৰস্পডৰক ৰুডেৰ আঞ্চডলক আৰু আন্তঃৰ ষ্ট্ৰীয় 
ডিষয়ৰ ওেৰত আচল েন  কডৰি। ততওঁ ডিচষয়লক মচন চয গ ডেি ি ৰতীয় সম্প্ৰে য়ৰ সম্বন্ধীয় 
সমসি চি ৰৰ ওেৰত। ওম নত প্ৰ য় 600,000 ি ৰতীয় আচে। েচুয় েন তেচশ ঘডনষ্ঠি চৱ ক ম কডৰডেল 
তক ডিি-19 মি ম ৰীৰ ডিৰুচে যুযঁ ডেিলল আৰু িচে ি ৰত অডিয নৰ অন্তগগত ওম নৰ েৰ  
ি ৰতীয়সকলক এক সুডিধ যনক ি চৱ অন ৰ ি চি। ি ৰচতও ডনডিত কডৰডেল য চত ওম নলল ে েি 
আৰু আন প্ৰচয় যনীয় স মগ্ৰীৰ তয গ ন েক্ৰ ি লেচৰ ক যগ কচৰ আৰু স্ব স্থ্ি কমীসকলৰ ওম নলল উিডত 
তয ৱ ত সি য় কডৰডেল। েচুয় েন তেশৰ ম যত এক এয় ৰ ি চি ল িিৱস্থ্ ত লাই ইক ক যগকডৰ সিচে। 
ওম ন তশিতীয় লক তঘ ষে  কডৰচে তয েি ডেনলল ওম নলল অি  ি ৰতীয়সকলৰ ি চি ডিয ৰ প্ৰচয় যন 
ন ই। 
 
ি ৰত আৰু ওম ন িূচগ ল, ইডতস ি আৰু সাংসৃ্কডতচৰ সাংযুক্ত আৰু েচুয় েন তেশৰ ম যৰ উম ল আৰু নম্ৰ 
সম্পকগ  আচে। েচুয় েন তেশৰ ম যত এক তকৌশলগত আাংশীে ৰীত্ব আচে আৰু তক ডিি-19 মি ম ৰীৰ 
সময়ত ঘডনষ্ঠ উচ্চ-স্তৰৰ সাংচয গ ৰক্ষ  কডৰডেল।  
  



 
প্ৰধ ন মন্ত্ৰী শ্ৰী নচৰন্দ্ৰ তম িীচয় এডপ্ৰল 2020ত ওম নৰ েুলত ন মি ম নি েুলত ন ি ইথ ম ডিন ক ডৰকৰ 
সসচত ত  ন তয চগ কথ  ে ডতডেল। ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় ওম নৰ ডিচেশ মন্ত্ৰীৰ সসচত ডিচেম্বৰ 2, 
2020 ত ডৰচে এক ি ৰেুিচৱল সিঠক কডৰডেল। ি ৰত-ওম ন যুটীয়  েডৰষে সিঠক (তয ডে এম) 
অচট িৰ 2020ত ি ৰেুিচৱল ধৰচে অনুডষ্ঠত কৰ  সিডেল েচুয় েন তেশৰ ি ডেযি মন্ত্ৰ লয়ৰ মন্ত্ৰী স্তৰৰ 
অাংশগ্ৰিেৰ সসচত। 
 
 
নতুন বেল্লী 
বিদেম্বৰ 15, 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. 

 
 


