
িৰপাি ক অ’ৱ িলেবিৰয়াৰ ৰা পিতৰ ভাৰত মন  

চেত ৰ ০৬, ২০১৩ 

১. িৰপাি ক অ’ৱ িলেবিৰয়াৰ ৰা পিত মহামান া মতী এেলন জনছন চাৰলীেফ চে ৰ 
মাহৰ ৯ তািৰখৰ পৰা ১৩ তািৰখৈল ভাৰতৰ ৰা পিতৰ আম নত চৰকাৰী মন 
কায সচূী ল ভাৰত মনৈল আিহব ৷ৰা পিত গৰাকীৰ লগত আিহব এটা উ  পদ  
িতিনিধৰ দল ৷এই িতিনিধৰ দলেটাত থািকব িলেবিৰয়াৰ বেদিশক পিৰ মা ম ী, 

িব ,কৃিষ,বািণজ  আৰ ুউেদ াগ,তথ ,সং ৃ িত আৰ ুপয টন,ভূিম,খিন আৰ ুশি  আৰ ুিল  
উ য়ন ম নালয়ৰ ম ী সকল৷ তাৰ উপিৰও জে া চৰকাৰী িবষয়া আৰ ুশীষ বািণিজ ক 
সং া সমহুৰ িতিনিধ সকেল অংশ হন কিৰব ৷ 

২. ১১ চ ৰৰ িদনা িলেবিৰয়াৰ ৰা পিত গৰাকীক ৰা পিত ভৱনত ভাৰতৰ ৰা পিতেয় 
আনু ািনক ভােৱ আদৰিন জেনাৱাৰ লগেত িলেবিৰয়াৰ ৰা পিত গৰাকীৰ স ানত এক 
ভাজেমলৰ (banquet)আেয়াজন কিৰেছ ৷ৰা পিত গৰাকীেয় ভাৰতৰ ধান ম ীৰ সেত 
দেুয়ােদেশ সমােন গৰুু  আেৰাপ কৰা ি পা ীক,আ িলক আৰ ুআ জািতক িবষয়সমহু 
আেলাচনা কিৰব ৷ বেদিশক পিৰ মা ম ীেয় ৰা পিত গৰাকীক সা া  কিৰব ৷ 

৩. িফিক(FICCI), িচ আই আই(CII) আৰ ুএএচএচওিচএইচএম(ASSOCHAM)য় 
যু য়াভােৱ আেয়াজন কৰা বািণিজ ক সি লনত ৰা পিত চাৰিলেফ ব ব  দািঙ ধিৰব ৷  

৪. চে ৰৰ ১২ তািৰেখ ৰা পিত চাৰিলফক শাি , িনৰ কৰন আৰ ু গিতৰ ইি ৰা গাি  
বটঁা দান কৰা হব ৷আি কা আৰ ুইয়াৰ সীমােৰখাৰ বািহৰেটা নািৰজগতৈল উদাহৰন 
যাগ  সৱা আৰ ুঅপিৰসীম ৰনা আগবেঢ়াৱাৰ উপিৰও িলেবিৰয়াত পনুৰ শাি ,গন ত 
আৰ ুউ য়ন িনি ত কৰাৰ বােব তওঁক এই স ানীয় বটাঁ দান কৰা হব৷ 

৫. ৰা পিত গৰাকীেয় ষ লািন বািষক বাব ুজগজীৱন ৰাম মমিৰেয়ল লকচাৰ অনু ানত 
ভাষন দান কিৰব৷এই বািষক লকচাৰ অনু ানখিন আেয়াজন কিৰব বাব ুজগজীৱন ৰাম 
ন েনল ফাউে েন৷েক ীয় সামািজক ন ায় আৰ ুসবিলকৰন ম নালেয় বাব ুজগজীৱন 
ৰামৰ জ  বািষক উদযাপনৰ বােব এই অনু ানৰেটাৰ আেয়াজন কিৰব৷  

৬.  অথৈনিতক উ য়নৰ ত চুি ব  ভাৰত আৰ ুিলেবিৰয়াৰ মাজৰ স  িনকটতম 
আৰ ুব ু পণূ ৷িলেবিৰয়াৰ চুৰ াকৃিতক স দ আৰ ুদশখনৰ আ গাঠিন আৰ ু
উেদ ািগক িবকাশৰ চিলত আঁচিন সমেুহ দেুয়ােদশৰ মাজৰ বািণজ  আৰ ুিবিনেয়াগৰ চুি  



সমহুৰ ত অিধক াধ নতা আৰ ুতা�পয  বহন কিৰেছ৷িবেশষৈক 
িচ.আৰ.িপ.আৰ(CRPR) ইউিনতৰ ১২৫ গৰাকী  মিহলা সদস  িনযু ীৰ িবষয়েটাক 
চৰকাৰ আৰ ুিলেবিৰয়াৰ জনসাধাৰেন অিত শংসা কিৰেছ৷ 

৭. ২০১১ চনৰ শাি ৰ ন’বল বটাঁেক ধিৰ অেলখ স ািনয় বটাঁেৰ স ািনত ৰা পিত 
চাৰিলফ সম  অ লেটাৰ বােব এক উ  স ািনয় ব ি ৰ গৰাকী৷অ লেটাত শাি  
াপন,আৰ ুগণ তক অিধক মতাশািল কৰাৰ বােব িলেবিৰয়াই সদােয়ই সি য় ভূিমকা 
হন কিৰ আিহেছ ৷ 

৮.  ভাৰতৰ িত িলেবিৰয়া বহুলভােৱ সৗহাদ পণূ ৷ িলেবিৰয়াৰ আ িলক ঐক তাৰ 
িবষয়ত ইউ.এন(UN)ৰ শাি  ৰ াৰ অিভযানত ভাৰতৰ অংশ হন কৰা িবষয়েটােৱ 
দেুয়ােদশৰ মাজৰ ি পা ীক স ক আৰ ুঅিধক স সািৰত কিৰব বিুল আশা কৰা  

হেছ ৷ 


