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1. ডেনমোৰ্ক ৰ প্ৰধোন মন্ত্ৰী মোননীয় মমক্েে ডমট ডেেোমৰৰ্ক্েক্ন 9-11 অক্টোবৰ 2021 তোমৰখলৈ 

ভোৰতলৈ এৰ্ েৰৰ্োৰী ভ্ৰমণত আক্ে। এয়ো ডৰ্োমভে-19 মেোমোৰীৰ মিেত ভোৰতলৈ ডৰ্োক্নো 
েৰৰ্োৰৰ প্ৰমুখৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ। 
 

2. প্ৰধোন মন্ত্ৰী ডেেোমৰৰ্ক্েক্নৰ সৈক্ত এৰ্ উচ্চ স্তৰ মবষয়ো আৰু বযৱৈোয় প্ৰমতমনমধ দৈ আক্ে। 
মনজৰ মিিক্ষীয় মবমনময়ত, প্ৰধোন মন্ত্ৰী ডেেোমৰৰ্ক্েক্ন প্ৰধোন মন্ত্ৰী শ্ৰী নক্ৰন্দ্ৰ ডমোদীৰ সৈক্ত 
আক্ৈোেনোত বক্ে। ডতও ঁৈগক্ত ভোৰতৰ মোননীয় ৰোষ্ট্ৰিমতৰ সৈক্ত ৈোক্ষোৎ ৰ্ক্ৰ। মবক্দশ মবষয়ৰ্ 
মন্ত্ৰীক্য় প্ৰধোন মন্ত্ৰী ডেেোমৰৰ্ক্েনৰ সৈক্ত ৈোক্ষোৎ ৰ্ক্ৰ। 
 

3. দকু্য়োজন প্ৰধোন মন্ত্ৰীৰ মোজৰ মিিক্ষীয় আক্ৈোেনো এৰ্ উমোৈ আৰু বনু্ধত্বৰ িমৰক্ৱশত অনুমিত 
েয় মি দকু্য়োখন ডদশৰ মোজৰ ঘমনি অংশীদোমৰত্ব প্ৰদশকন ৰ্ক্ৰ। দকু্য়ো িক্ষই ডৈউজ ডৰ্ৌশৈগত 
অংশীদোমৰত্বৰ প্ৰগমত মনৰীক্ষণ ৰ্ক্ৰ মি 2020 েনৰ ডেক্েম্বৰত অনুমিত ডেোৱো ভোৰেুযক্ৱৈ 
ৈমিৈনত স্থোিন ৰ্ৰো সেমেৈ। 
 

4. এই ভ্ৰমণৰ্োৈত, দকু্য়োখন ডদক্শ মৈদ্ধোন্ত ৈয় ৰৃ্মষ প্ৰিুমি িোৰ মভতৰত খোদয ৈুৰক্ষো খণ্ড অন্তভুক ি, 
শীতৈ শৃংখৈ, খোদয প্ৰমিয়োৰ্ৰণ, ৈোৰ, মৎৈিোৈন, জৈ উমিদ িোৈন আমদ ডক্ষত্ৰত ৈেক্িোমগতো 
অমধৰ্ মবস্তোৰ ৰ্মৰবলৈ। স্মোটক  জৈ ৈম্পদ িমৰেোৈন, আবজক নোৰ িৰো ডেি – ডেি ৈৃমি 
আবজক নোৰ িৰো, আৰু ৰ্োিকৰ্ৰী ডিোগোন শৃংখৈ িমৰেোৈনৰ দক্ৰ ৈেক্িোমগতোৰ নতুন ডক্ষত্ৰ মেনোি 
ৰ্ৰো েয়। দকু্য়ো িক্ষই স্বোস্থযৰ ডক্ষত্ৰত ৈেক্িোমগতোৰ আদৰমণ জনোয়। 
 

5. দকু্য়োজন ডনতোই ডৈউজ প্ৰিুমি আৰু বতোে আৰু ডৈৌৰ অন্তভুক ি ৰ্মৰ িুনঃবযৱেোৰক্িোগয শমি, 
িোনী, জোেোজ েৈোেৈ আৰু বন্দৰ, আন্তঃগোঁথমন আৰু েিোৰ্োৰ অথকনীমতৰ দক্ৰ খণ্ডত বেনশীৈ 
ৈমমধোনত অবযোেত অংশীদোমৰত্বৰ প্ৰশংৈো প্ৰৰ্োশ ৰ্ক্ৰ। ভোৰতত 200তলৰ্ অমধৰ্ ডেমনে 
ডৰ্োম্পোনী আক্ে মি ভোৰতৰ প্ৰমুখ ৰোষ্ট্ৰীয় অমভিোন আগবঢ়োই মনয়োৰ সৈক্ত জমিত ডিক্ন ডমৰ্ 
ইন ইমণ্ডয়ো, জৈ জীৱন মমেন, মেমজক্টৈ ইমণ্ডয়ো, দক্ষতো ইমণ্ডয়ো, নমোক্ম গক্ে আমদ। ডেমনে 
প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্য় আৰু অমধৰ্ ভোৰতীয় ডৰ্োম্পোনীৰ্ ডেনমোৰ্ক ত মবমনক্য়োগ ৰ্মৰবলৈ আমন্ত্ৰণ ৰ্ক্ৰ। 
 



6. দকু্য়োজন প্ৰধোন মন্ত্ৰীক্য় ৈগক্ত আঞ্চমৈৰ্ আৰু মবশ্বক্িোৰো িমৰমস্থমত আক্ৈোেনো ৰ্ক্ৰ, িোৰ মভতৰত 
আমেৈ মেোমোৰীৰ অন্তৰ মবশ্বক্িোৰো অথকলনমতৰ্ িুনৰুদ্ধোৰ, ইক্ণ্ডো-ডিমেমিৰ্ আৰু আিগোমনস্তোনৰ 
িমৰমস্থমত। দকু্য়োজন ডনতোই ভোৰত-ইউক্ৰোিীয় ইউমনয়ন এিটিএ মমমোংৈো িুনৰ আৰম্ভ ৰ্ৰোৰ 
মৈদ্ধোন্তৰ আদৰমণ জনোই আৰু আশো প্ৰৰ্োশ ৰ্ক্ৰ ডি এয়ো শীক্ে ৈমোে ে’ব। 
 

7. িৰম্পৰোগত জ্ঞোন, দক্ষতো মবৰ্োশ, ভূ-জৈ ৈম্পদৰ ডমমিং আৰু কুক্ৈণ্ট প্ৰিুমিৰ ওিৰত েোমৰখন 
েৰৰ্োৰ-িৰো-েৰৰ্োৰৰ বুজোবুমজৰ স্মোৰৰ্িত্ৰ আৰু েুমি এই ভ্ৰমণৰ্োৈত মবমনময় ৰ্ৰো েয়। ইয়োৰ 
বোমেক্ৰ, এই ভ্ৰমণৰ ডপ্ৰক্ষোিটত, মতমনখন বোমণমজযৰ্ েুমি ৈমোে ৰ্ৰো েয়। 
 

8. প্ৰধোন মন্ত্ৰী ডেেোমৰৰ্ক্েক্ন প্ৰধোন মন্ত্ৰী ডমোদীলৈ এৰ্ আমন্ত্ৰণ আগবঢ়োই 2022 েনৰ মিতীয় 
ভোৰত-নমেক ৰ্ ৈমিৈনৰ আক্ব ৰ্'িোনক্েক্গন ভ্ৰমণ ৰ্মৰবলৈ। মোননীয় ৰোষ্ট্ৰিমতক্য় ডেনমোৰ্ক  
মোননীয় মেোৰোণী মোৰক্েথ্  II-সৈ আমন্ত্ৰণ আগবঢ়োই অেো বেৰ ভোৰত ভ্ৰমণ ৰ্ৰোৰ বোক্ব। 
 

9. মনজৰ ভোৰত ভ্ৰমণত, প্ৰধোন মন্ত্ৰী ডেেোমৰৰ্ক্েক্ন আেো আৰু গোমভক  গুজৰোট ভৱন ভ্ৰমণ ৰ্ক্ৰ 
ি’ত ডতওঁ ভোৰতৰ ৈমৃদ্ধ ৈোংসৃ্কমতৰ্ ঐমতেযৰ এৰ্ আভোৈ িোয়। ডতওঁ ডৈউজ ডৰ্ৌশৈগত 
অংশীদোমৰত্ব আৰু জৈবোয়ু িমৰৱতক নৰ সৈক্ত িুজঁোৰ বোক্ব ঘমনি ৈেক্িোমগতোৰ গুৰুত্বৰ ওিৰত 
অবজোৰভোৰ মৰেোেক  িোউক্ণ্ডশ্বক্ন আক্য়োজন ৰ্ৰো এৰ্ অনুিোনত এৰ্ মবক্শষ ৈক্ম্বোধন জনোয়। 
 

10. ডতওঁ ৈগক্ত নতুন মদল্লীৰ ডৰ্ন্দ্ৰীয় মবদযোৈয়ৰ েোত্ৰীৈৰ্ৈৰ সৈক্ত মমথমিয়ো ৰ্ক্ৰ ি’ত ডতওঁ অটৈ 
উিোৱন িৰীক্ষোগোৰ ডেোৱোৰ ৈুক্িোগ িোয়। 
 

নতুন দিল্লী 
অক্টাবৰ 12, 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. 
 
 


