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ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰী িঃ এছ জয়শংকচৰ অকচে এক েডুেনীয়া ভ্ৰমণত যায় কাটাৰলে 27-28 ডিচেম্বৰ 
2020 তাডৰখত। এই ভ্ৰমণত ততওঁ মহামানয আডম আৰু ডিতৃ আডমৰ আৰু প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু কাটাৰ 
ৰাজযৰ অভ্যন্তৰীণ মন্ত্ৰীৰ সৈচত তযাগাচযাগ কচৰ আৰু উি প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু ডিচেশ মন্ত্ৰীৰ সৈচত ডিসৃ্তত 
আচোেনা কচৰ। 

িঃ এছ জয়শংকচৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নচৰন্দ্ৰ তমািীৰ িৰা িযডিগত িাতত া প্ৰোন কচৰ মাননীয় মাননীয় 
আডমৰ তেখ তাডমম ডিন হামাে আে থানীক ততওঁক ভ্াৰত ভ্ৰমণ কডৰিলে আমন্ত্ৰণ জনাই আৰু কাটাৰক 
ধনযিাে জ্ঞািন কডৰ তকাডভ্ি-19 মহামাৰীৰ ৈময়ত ভ্াৰতীয় ৈম্প্ৰোয়ৰ যত্ন তোৱাৰ িাচি। আডমচৰ 
এক তৈানকােৰ তাডৰখত ভ্াৰত ভ্ৰমণৰ ডনমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কচৰ। ততওঁ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ সৈচত ডনজৰ তটডেচ ান 
তযাচগ তহাৱা িাতত াোি স্মৰণ কচৰ তযডতয়া েচুয়াজন তনতাই ডিডনচয়াগ আৰু শডিৰ ওিৰত কাযত িাডহনী 
স্থািন কডৰিলে ডনণতয় সেডছে। েচুয়া িক্ষই এই ডৈদ্ধান্ত ৰূিায়ন কৰাৰ প্ৰডিয়াত আচছ। 

মহামানয ডিতৃ আডমৰ তেখ হামাে ডিন খাডে া আে থানীচয় কাটাৰৰ ভ্াৰতীয় ৈম্প্ৰোয়ৰ অৱোনৰ 
প্ৰশংৈা কচৰ আৰু ডনজৰ ভ্াৰত ভ্ৰমণ স্মৰণ কচৰ। ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় ততওঁক ধনযিাে জ্ঞািন কচৰ 
ভ্াৰত-কাটাৰ ৈম্পকত ত ততওঁৰ অডিৰত িথপ্ৰেশতনৰ িাচি ততওঁ ডিতৃ আডমৰৰ প্ৰশংৈা কচৰ ডিেিযািী 
আৰু আঞ্চডেক ডিষয়ৰ ওিৰত ততওঁৰ মন্তিযৰ িাচি। 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু অভ্যন্তৰীণ মন্ত্ৰী মাননঈয় তেখ খাডেে ডিন খাডে া ডিন অবু্দোডজজ আে থানী আৰু 
ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় ডিিক্ষীয় অথতনীডত আৰু ৈুৰক্ষা ৈহচযাডগতা শডিশােী কৰাৰ ডিষচয় আচোেনা 
কচৰ। 
 
ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় ডিসৃ্তত আচোেনা কচৰ উি প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু ডিচেশ মন্ত্ৰী মাননীয় তেখ মহম্মে 
ডিন আবু্দেৰহমান ডিন জাডেম আে থানীৰ সৈচত ডিিক্ষীয় আৰু েগচত িাৰস্পডৰক ৰুডেৰ আঞ্চডেক আৰু 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডিষয়ৰ ওিৰত। েচুয়া মন্ত্ৰীচয় আচোেনা কচৰ শডি, িাডণজয, ডিডনচয়াগ, খােয প্ৰডিয়াকৰণ, 
স্বাস্থযযত্ন, ডশক্ষা, ৈংসৃ্কডত, প্ৰডতৰক্ষা আৰু ৈুৰক্ষাৰ েচৰ তক্ষত্ৰত িহুমুখীয়া ডিিক্ষীয় ৈম্পকত  শডিশােী 
কৰাৰ উিায়। ততওঁচোচক মাডন্ত হয় িহুিক্ষীয় তক্ষত্ৰত িাৰস্পডৰক ৰুডেৰ ৈকচো ডিষয়ৰ ওিৰত ডনয়মীয়া 
আচোেনা আৰু ৈমন্বয় ৰক্ষা কডৰিলে। ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় কাটাৰৰ উি প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু ডিচেশ 
মন্ত্ৰীক ভ্াৰত ভ্ৰমণ কডৰিলে ডনমন্ত্ৰণ আগিঢ়াই 2021 েনৰ প্ৰথম যুটীয়া িডৰষে সিঠকলে। 



ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় কাটাৰৰ িযৱৈায়ী তনতাৰ সৈচত ৈাক্ষাৎ কচৰ, যাৰ ডভ্তৰত আডছে কাটাৰ 
িযৱৈায় আৰু উচেযাগ মাডেক ৈডমডত আৰু কাটাৰ িযৱৈায় ৈন্থাৰ ৈভ্ািডত আৰু িিত ৰ ৈেৈযৈকে। 
ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় প্ৰশংৈা কচৰ ভ্াৰতৰ সৈচত িযৱৈায় আংশীোৰীত্বৰ ততওঁচোকৰ প্ৰডতশ্ৰুডতৰ আৰু 
ততওঁচোকক আত্মডনভ্ত ৰ ভ্াৰতৰ িৰা প্ৰিাহ তহাৱা নতুন ৈুচযাগচিাৰৰ ডিষচয় অৱগত কচৰ। 

ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় কাটাৰৰ ভ্াৰতীয় ৈম্প্ৰোয়ৰ সৈচত এক ভ্াৰৱুযচৱে ৈাক্ষাৎ কচৰ। ততও ঁ
ৈম্প্ৰোয়চটাৰ অৱোন প্ৰশংৈা কচৰ তকাডভ্ি-19 প্ৰতযাহ্বানৰ সৈচত যুজঁ ডেয়াত। ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰীচয় 
আচেে ডিন আডে ড  া তেডিয়াম ভ্ৰমণ কচৰ ডয ভ্াৰতীয় তকাম্পানী এে এণ্ড টিচয় কাটাৰী আংশীোৰ 
আে িাঘ তগাটৰ সৈচত ডনমতাণ কডৰচছ। ততওঁ কাটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৈংগ্ৰহােয়লেও যায়। 

ে’হা 
বিদেম্বৰ 28, 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. 


