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পসস্ষ্ট্র বিশয়ক ও  ংসৃ্কবি িন্ত্রদকস প্রবিিন্ত্রী (এিওএ ) রীমতিিী িীক্ষী ী খিব  রীমতিিী িীক্ষী ী খিব  10 

খেদক 13ই অদট্িস 2021  বকদ ি্ ্ট আদদ্িদকস (কয্ি) 60 িি ি্বষিকীস পূবিি  উেয্পক উপিদষী  একটি 

উচ্চ-পযি্দয়স বিঠদক প্রধ্কিন্ত্রীস বিদশষ েিূ বিদ দি একটি ভ্সিীয় প্রবিবকবধ েদিস খকিৃত্ব বেদয় 11-12 

অদট্িস 2021-এ    ্বিিয়্স খিিদেড  ফস কদসদেক। 

2.  দেিদকস পূর্ি্ঙ্গ অবধদিশদক ি্স ভ্ষদক প্রবিিন্ত্রী  দেিদকস পূর্ি্ ঙ্গ অবধদিশদক ি্স ভ্ষদর্, এিওএ  

বিশ্বিয্পী ফি্ফদি কয্দিস অিয্িি প্র্ বঙ্গকি্ এিং প্রভ্ি বকবিি কস্স ্কয কয্ি  ে যদেস প্রবি 

আহ্ব্ক ্্ক্ক। বিবক ্িি্য়়ু পবসিিি ক,  ন্ত্র্ ি্ে এিং খক্বভড -19 িি্ি্সী খি্ক্বিি্স িদি্ িিূ 

 ি ্িবয়ক বিষদয়স উপস কয্দিস েবৃি বকিদ্ধ কস্স উপস গুরুত্ব আদস্প কদসক।। এই বিষদয়, এিওএ  

বিবশ্বক েবষী দর্স চ্বিে্ খিট্দি ি্স অিয্িি প্রবিশ্রুবিস িবিপ্রক্শ বি ্দি 93 টি খেদশ 70 বিবিয়দকসও 

খিবশ খড্্ ভয্কব ক  সিস্দিস ি্ধযদি ভ্সদিস অিে্ক ি়ু দি ধদসদে। 

3. উচ্চপযি্ দয়স কয্দিস  ভ্স প্শ্প্বশ, এিওএ  উগ্ন্ড্স পসস্ষ্ট্রিন্ত্রী খ্ক্দসি খ্দ্দড্দঙ্গ্স  ্দে 

বিপষী ীয় বিঠক কদসদেক এিং 2023  ্ি খেদক উগ্ন্ড্স আ ন্ন খচয়্সিয্দকস অধীদক কয্িদক আসও 

শবিশ্িী এিং প়ুকরুজ্জীবিি কস্স উপ্য় বকদয় আদি্চক্ কদসদেক। 

4. ি্স  ফদসস  িয়, এিওএ   ্বিিয়্স স্ষ্ট্রপবি বি্ এদেদিবি আদিক্্দ্স ভ়ু বচচ, এিং  ্বিিয়্স 

প্রধ্কিন্ত্রী বি্ এদেদিবি  আক্ ব্্রক্বিচ-এস  ্দে খে ্ কদসদেক। বিবক উপ প্রধ্কিন্ত্রী এিং কৃবষ,িক ও 

্ি  ম্পে পবসচ্িক্ িন্ত্রী বি্ এদেদিবি বিস্ট্স খব্রইকস্ল্ভ খকবডদি্বভচ, উপ প্রধ্কিন্ত্রী এিং প্রবিসষী ্ 

িন্ত্রী বি্ এদেদিবি বিস্ট্স খকদি্্ ্ স্ট্ফ্দক্বভচ, উপ প্রধ্কিন্ত্রী এিং িেয ও  ংসৃ্কবি িন্ত্রী ি্স 

এদেদিবি বি  ি্্্ গ্দক্বভচ, ি্বর্্য , পর্ ্যটক এিং খটবিকবিউবকদকশক িন্ত্রী ি্স এদেদিবি বি  

ট্ট্্ক্ িয্টিচ, এিং বিদেশ িন্ত্রী বি্ এদেদিবি বিস্ট্স বকদক্ি্ খ ি্দক্বভচ-এস  ্দে আি্ে্ আি্ে্ 



ভ্দি  আি্দেস বিপ্বষী ক  ম্পদকি স বিবভন্ন বেক বকদয় বিস্ত্বসি আদি্চক্ কদসদেক। এই আদি্চক্স  িয়, 

উভয় পষী ই  ম্পকি দক একটি উচ্চিস স্তদস উন্নীি কস্স ্কয ি্দেস খযৌে আক্ঙ্ক্ষ্স প়ুকস্িবৃি কদসদেক। 

 ফসক্দি ভ্সি ও  ্বিিয়্স িদধয একটি  ্ংসৃ্কবিক বিবকিয় কিি ূবচও স্ব্ষী বসি িয়। 

5.   ্বিিয়্স ফ্স্টি  খিবড ি্স এদেদিবি রীমতিিী ি্ি্স্ ভ়ু বচচ  ্বিিয়্ক খয্গ্ বশষী ক এিং 

অক়ুশীিকক্সীদেস বকদয় প্রবিিন্ত্রীস  ্দে একটি খয্গ্ িয্য়্ি ি্স্ট্স ক্ল্দশ অংশেির্ কদসদেক।  

6.  প্রবিিন্ত্রী খিিদেড বিশ্ববিেয্িদয়স আইক অক়ুষদেস বশষী ক এিং ে্ত্রে্ত্রীদেস উদেদশয ভ্ষর্ 

বেদয়দেক।ি্ে্ই কস্ ভ্সিবিে, ভ্সিীয় ভ্ষ্বিেদেস একটি েদিস  ্দে িধয্হ্ন খভ্্ বিঠদক আদি্চক্ও 

কদসদেক। 

7. প্রবিিন্ত্রী ঐবিি্ব ক  ্ংসৃ্কবিক প্রবিষ্ঠ্ক ি্বিচ্ খেস্পক্ পবসেশিক কদসদেক, খ  ্দক ি্দক  ্বিিয়্ক 

ভ্ষ্য় অক়ুি্ে কস্ ভ্সদিস প্র্চীক ইবিি্দ স একটি িই উপি্স খেওয়্ িদয়দে। . 

8. বিবক িি্ত্ম্ গ্ন্ধী ও গুরুদেি সিীন্দ্রক্ে ঠ্কুদসস  ে্দক প্রবিবষ্ঠি সৃ্মবি স্তদে ি্স শ্রদ্ধ্ জ্ঞ্পক 

কদসদেক। 
9. প্রবিিন্ত্রীস এই  ফস ভ্সি ও  ্বিিয়্স িদধয বিত্রীিন্ধকদক আসও ি্ি়ুি কস্স ্কয গবি প্রে্ক 
কসদি। উভয় পষী  ে়ুই খেদশস িদধয অংশীে্বসদত্বস  ম্প্র ্সর্ এিং বিবচত্র প্রে্দকস প্রবি একিি িদয়দেক।   
 
নিউ নিনি 
অক্টোবর 14, 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. 
 
 


