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অক্টোবৰ 16, 2021
1. ববক্েশ ববষয়ক আৰু সংসে ববষয়ক ৰোবযিক মন্ত্ৰী (এমঅ’এছ) শ্ৰী বি মূৰলীধৰক্ে চু ডোন
গেৰোযিলল অক্টোবৰ 18 - 19, 2021 তোবৰক্ে আৰু েবিে চু ডোন গেৰোযিলল অক্টোবৰ 20 –
22, 2021 তোবৰক্ে আনুষ্ঠোবনক ভ্ৰমেত যোব। এয়ো ততওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমে হ’ব েুক্য়োেন তেশলল।
2. বনযৰ চু ডোন ভ্ৰমেত, ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় ববক্েশ মন্ত্ৰী ডঃ মোবৰয়োম আল-চোবেক আল-মোহবে
আৰু আন বববশষ্ট বিবিসকলৰ সসক্ত পোৰস্পবৰক ৰুচীৰ বিপিীয়, আঞ্চবলক আৰু আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয়
ববষয়সমূহৰ ওপৰত আক্লোচনো কবৰব। ততওঁ চু ডোন সোববক্িৌম পবৰষেৰ ৰোষ্ট্ৰপবত মোননীয় প্ৰথম
তলফক্েক্নণ্ট তযক্নক্ৰল আক্েল ফোেোহ অক্েলৰহ্মোনৰ আল বুহবোন আৰু প্ৰধোন মন্ত্ৰী মোননীয় বমঃ
আেোল্লো হোমেকৰ সসক্ত সোিোৎ কবৰব। ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় এই ভ্ৰমেত চু ডোনৰ িোৰতীয়
সম্প্ৰেোয়ৰ সসক্তও বমথবিয়ো কবৰব।
3. েবিে চু ডোনত, ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় ৰোষ্ট্ৰপবত মোননীয় তযক্নক্ৰল চোলিো বকৰ মোয়োৰবডেক
সোিোৎ কবৰবলল। ততওঁ ববক্েশ ববষয়ক আৰু আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় সহক্যোবগতো মন্ত্ৰী, বমঃ মোবয়ক আবয়
তডং, পবৰৱতব নকোবলন ৰোষ্ট্ৰীয় ববধোন সিোৰ বিো, মোননীয় বমক্ছছ তযমো নুনুকুম্বো আৰু আন
বববশষ্ট বিবিসকলক লগ কবৰব। ততওঁ যুবোত িোৰতীয় সম্প্ৰেোয়ক সক্ম্বোধন কবৰব আৰু তোৰ
িোৰতীয় উক্েিোিোসকলৰ সসক্ত বমথবিয়ো কবৰব। ৰোবযিক মন্ত্ৰীগৰোকীক্য় লগক্ত িোৰতীয় তসনো
বচবকৎসকক্ল চক্লোৱো েবিে চু ডোনৰ ৰোষ্ট্ৰ সংঘ বমচনৰ (ইউএনএমআইএছএছ) এেন বচবকৎসোলয়
ভ্ৰমে কবৰব যুবোত।
4. িোৰক্ত উমোল, বন্ধুত্বৰ আৰু আন্তবৰক সম্পকব উপক্িোগ কক্ৰ চু ডোন আৰু েবিে চু ডোনৰ সসক্ত।
বহুক্তো িোৰতীয় তকোম্পোনী েুক্য়োেন তেশত বববিন্ন েণ্ডত কোযবকৰ। তযোৱো তকইবছৰমোন ধবৰ,
িোতব আগৰেুৱো সহ আক্ছ চু ডোন আৰু েবিে চু ডোনৰ যুৱচোমৰ িমতো বনমবোেত। েুক্য়োেন তেশৰ
পৰো এক বৃহৎ সংেিোৰ বশিোথীক্য় িোৰতৰ বববিন্ন বশিোনুষ্ঠোনত বশিো গ্ৰহে কবৰ আক্ছ।
িোৰতৰ গিীৰ সোংস্কৃবতক আৰু মোনৱ সম্পকব আক্ছ চু ডোন আৰু েবিে চু ডোনৰ সসক্ত। এই
ভ্ৰমক্ে েুক্য়োেন তেশৰ সসক্ত আমোৰ সম্পকব ক এক নতু ন গবত প্ৰেোন কবৰব বুবল আশো কৰো
সহক্ছ।
নতু ন বেল্লী
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