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1. ববক্েশ ববষয়ক আৰু সংসে ববষয়ক ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, শ্ৰী বি মূৰলীধৰক্ে [(এমঅ’এছ(বিএম)], 

জবুোলল (েবিে চুডোন) 20-22 অক্টোবৰ, 2021 তোবৰক্ে এক চৰকোৰী ভ্ৰমে কক্ৰ। এয়ো 
ক োৱো পোাঁচ বছৰতলক অবধক কোলত িোৰতীয় পিৰ পৰো প্ৰথম মন্ত্ৰী স্তৰৰ ভ্ৰমে। 
 

2. ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজক্ন ববক্েশ ববষয়ক আৰু আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় সহক্ োবিতো মন্ত্ৰী, মোননীয় বমঃ মোবয়ক আয়ী 
কডংিৰ সসক্ত সবঠক কক্ৰ। েকু্য়ো পিই বতত মোনৰ সম্পকত ৰ সকক্লো বেশ বনৰীিে কক্ৰ আৰু 
কৃবষ, পশুধন, বশিো, স্বোস্থ্য আৰু তথয প্ৰ ুবিৰ েক্ৰ বববিন্ন েণ্ডত সহক্ োবিতো ববস্তোৰৰ কৰোৰ 
ইচ্ছো প্ৰকোশ কক্ৰ। 
 

3. েবিে চুডোনক ববপ তয় বস্থ্বতস্থ্োপক আন্তঃিোাঁথবনত (বচবডআৰআই) ক োি বেয়োৰ বোক্ব বনমন্ত্ৰে 
কৰো হয়। েবিে চুডোনৰ সংসে ববষয়ক মন্ত্ৰী, বমক্ছছ কমবৰ নোৱোই মোৰ্টত নৰ সসক্ত সবঠকত, 
িোৰক্ত বনজৰ ইচ্ছো প্ৰকোশ কক্ৰ বনজৰ অবিজ্ঞতো বযি কৰোত েবিে চুডোনত সংসেীয় পদ্ধবত 
আৰু প্ৰবিয়ো ববকোশত আৰু বববিন্ন িমতো বনমতোে প্ৰবশিে প্ৰেোন কৰোৰ কথো কয়। 
 

4. এই ভ্ৰমেকোলত কতওাঁ েবিে চুডোনৰ প্ৰথম উপ ৰোষ্ট্ৰপবত, মোননীয় ডঃ বৰক মোচ্ছোৰ কেবন ধুিতনৰ 
সসক্ত সোিোৎ কক্ৰ। ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজক্ন েকু্য়োেন কেশৰ মোজৰ বিপিীয় বোবেজয আৰু িোৰতীয় 
বববনক্য়োিৰ অক্েষে নকৰো ববকোশৰ সম্ভোৱনোৰ ওপৰত কজোৰ বেক্য় আৰু েবিে চুডোনত িোৰতীয় 
উক্েযোিীসকক্ল সন্মুেীন কহোৱো বোধোক্বোৰৰ েবৃিক্িোচৰ কক্ৰ। মোননীয় বৰক মোচ্ছোক্ৰ েবিে চুডোনত 
িোৰতীয় বববনক্য়োিকোৰীসকলৰ বোক্ব এক বববনক্য়োি অনুকুল পবৰক্ৱশৰ আশ্বোস বেক্য়। 
 

5. েবিে চুডোন িেৰোজযৰ ৰোষ্ট্ৰপবত, মোননীয় বমঃ চোলিো বকৰ মোয়োৰবডেৰ সসক্ত সোিোৎত, েবিে 
চুডোনৰ সংঘোত সমোধোৰ ওপৰত পুনৰ সজীৱ চুবিত (আৰ-এআৰবচএছএছ) উক্েে কৰো 
অবযোহত শোবন্ত প্ৰবিয়োৰ প্ৰবত িোৰতৰ সমথতন পুনৰ প্ৰকোশ কৰো হয়। ৰোষ্ট্ৰপবত চোলিো বকক্ৰ 
িোৰতৰ সহক্ োবিতো অনুক্ৰোধ কক্ৰ স্বোস্থ্য েণ্ডত, আৰু েবিে চুডোনত থকো িোৰতীয় সম্প্ৰেোয়ৰ 
েীঘতবেনীয়ো েোবী ববক্বচনো কবৰ, কতওাঁ জবুোত বহন্দু শ্মশোন িূবম আৰু মবন্দৰ এেোৰ বোক্ব মোৰ্ট 
আক্ৰোপৰ প্ৰবত বনজৰ অনুক্মোেন কঘোষেো কক্ৰ। 



 
6. এই ভ্ৰমেত আবছল িোৰতীয় সম্প্ৰেোয়ৰ সসক্ত বমথবিয়ো আৰু িোৰতীয় উক্েযোিীসকলৰ সসক্ত এক 

সবঠক। ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজক্ন লিক্ত ৰোষ্ট্ৰ সংঘ অবি োনৰ অধীনৰ িোৰতীয় কসনো বিল্ড 
বচবকৎসোলয়, ববএবপএছ বহন্দু মবন্দৰ আৰু ড’েোৰচ্  অি কমবৰ ইমোকুক্লেৰ (এক িোৰতীয় ধোবমতক 
সমোক্বশ) প্ৰোঙ্গন ভ্ৰমে কক্ৰ। েবিে চুডোনৰ িোৰতীয় সম্প্ৰেোক্য় ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনক মুকবল মক্নক্ৰ 
স্বোিতম জনোয় আৰু ইমোন বছৰৰ বপছত এজন িোৰতীয় মন্ত্ৰীক লি পোই আনবন্দত হয়। 
 

7. েবিে চুডোনলল ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনৰ ভ্ৰমে সহক্ছ বিপিীয় সম্পকত ক এক িবত প্ৰেোনৰ বোক্ব এক 
বৃহৎ ববকোশ। 

নতুন বেল্লী 
অদটািৰ 25, 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. 

 
 


