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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে ৰ ামত ইটালিোন প্ৰধান মন্ত্ৰী মাল অ’ দ্ৰাঘীক িগ 
কয়  লি20 সলিিন  ৰপ্ৰক্ষাপটত 
অক্টোবৰ 29, 2021 
 

1. প্ৰধোন মন্ত্ৰী শ্ৰী নক্ৰন্দ্ৰ মমোদীক্ে ইটোলিৰ প্ৰধোন মন্ত্ৰী, মোননীে লমিঃ মোলৰঅ’ দ্ৰোঘীক 29 অক্টোবৰ 
2021 তোলৰক্ে ইটোলিত িগ কক্ৰ, মৰোমৰ লি20 সলিিনৰ মপ্ৰক্ষোপটত। এেো মতওঁক্িোকৰ মোিৰ 
প্ৰথম মুেো-মুেী ববঠক আলিি। প্ৰধোন মন্ত্ৰী মমোদীক্ে প্ৰধোন মন্ত্ৰী দ্ৰোঘীক অলিনন্দন জ্ঞোপন কক্ৰ 
এক লবশ্বক্ োৰো মহোমোৰীৰ মোিক্তো সফিতোক্ৰ লি20 সলিিন অনুলিত কৰোৰ বোক্ব। ইটোলিক্ে 
িগক্ত  ুক্তৰোিযৰ বসক্ত অংশীদোলৰত্ব কলৰক্ি গ্লোিগ’ত লিঅ’লপ-26 অনুলিত কলৰবলি। 
 

2. দকু্েোিন মনতোই িিবোেু পলৰৱতত ক্ন উত্থোপন কৰো প্ৰতযোহ্বোন, আৰু আন্তিঃৰোষ্ট্ৰীে সম্প্ৰদোক্ে এক্কিক্গ 
কোম কৰোৰ প্ৰক্েোিন আক্িোিনো কক্ৰ। প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্ে িোৰক্ত মিোৱো পলৰৱতত নশীি িিবোেু 
পদক্ক্ষপসমূহ, আৰু উন্নত লবশ্বৰ িিবোেু অথতোেন প্ৰলতশ্ৰুলতৰ ওপৰত উন্নেনশীি মদশসমূহৰ লিন্তো 
উক্েে কক্ৰ। 
 

3. দকু্েোিন মনতোই আফগোলনস্তোন আৰু ইক্ডো-মপলিলফকক্ক ধলৰ মশহতীেো লবশ্বক্ োৰো আৰু আঞ্চলিক 
পলৰলিলতৰ ওপৰত িোব লবলনমে কক্ৰ। মতওঁক্িোক্ক লনিৰ ইচ্ছো পুনৰ প্ৰকোশ কক্ৰ এক্কিক্গ 
ঘলনিিোক্ৱ কোম কৰোৰ িোৰত-ইউক্ৰোপীে ইউলনেন বহুমুেী সহক্ োলগতো আগবক্ োৱোৰ প্ৰলত। 
 

4. লিপক্ষীে মক্ষত্ৰত, দকু্েোিন মনতোই নক্ৱম্বৰ 2020 িনত মহোৱো িোৰত-ইটোলি িোৰিুযক্ৱি সলিিনৰ 
লপিৰ উন্নেন লনৰীঅণ কক্ৰ আৰু িোৰিুযক্ৱি সলিিনেনত গ্ৰহণ কৰো 2020-2025 লিেো 
পলৰকল্পনোৰ ৰূপোেণৰ প্ৰগলতৰ ওপৰত সন্তুলি প্ৰকোশ কক্ৰ,  ’ত অহো পোঁি বিৰত অিত ন কলৰব 
িগো ৰোিলনলতক, অথতলনলতক, এি আৰু টি, আৰু সোংসৃ্কলতক েডত মকৌশিগত িক্ষয িোপন কৰো 
বহলিি। 
 

5. দকু্েোিন মনতোই িগক্ত দকু্েোেন মদশৰ মোিৰ বোলণিয আৰু লবলনক্েোগ সংক্ োগ আগলি লবস্তোৰ 
কৰোৰ প্ৰলত লনিৰ প্ৰলতশ্ৰুলত পুনৰ লনলিত কক্ৰ লবক্শষক্কো মটক্সটোইি, েোদয প্ৰলিেোকৰণ, 
অ’মটোম’টিি আৰু পুনৰবযৱহোৰক্ োগয শলক্ত েডত। পুনৰবযৱহোৰক্ োগয আৰু পলৰষ্কোৰ শলক্তত 
লিপক্ষীে সহক্ োলগতোক সক্তি গলত প্ৰদোন কৰোৰ বোক্ব, িোৰত আৰু ইটোলিক্ে এক  ুটীেো লববৃলত 
িোলৰ কক্ৰ  ’ত শলক্ত িোনোন্তৰৰ ওপৰত এক মকৌশিগত অংশীদোলৰত্ব মঘোষণ কৰো হে আৰু বৃহৎ 
আকোৰৰ মসউি কলৰডৰ প্ৰকল্প, স্মোটত  লগ্ৰড, শলক্ত সংগ্ৰহ সুলবধো, মগি পলৰবহন, একলত্ৰত 



আবিত নো পলৰিোিন (আবিত নৰ পৰো ধন), মসইি হোইড্ৰ’মিন লবকোশ আৰু লবতৰণ আৰু বিৱ-
ইন্ধনৰ প্ৰিোৰৰ দক্ৰ মক্ষত্ৰত অংশীদোলৰত্বৰ সম্ভোৱনো অক্ম্বষণ কলৰবলি সিত হে। িোৰত আৰু 
ইটোলিক্ে িগক্ত ইচ্ছোৰ এক লববৃলত স্বোক্ষৰ কক্ৰ মটক্সটোইি সহক্ োলগতোৰ ওপৰত ববঠকেনৰ 
মপ্ৰক্ষোপটত। 
 

6. প্ৰধোন মন্ত্ৰী মমোদীক্ে প্ৰধোন মন্ত্ৰী দ্ৰোঘীক মতওঁৰ সুলবধো অনু োেী িোৰত ভ্ৰমণ কলৰবলি আমলন্ত্ৰত 
কক্ৰ। 
 

ৰ াম 
অয়টাব  29, 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. 
 


