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ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপততৰ তু ৰ্কতিতিস্তাি গণতন্ত্ৰ আৰু নিডাৰলেণ্ড
ৰাজ্যলে চৰৰ্াৰী ভ্ৰিণ (এতিে 1-7, 2022)
মাৰ্চ 22, 2022
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তু ৰ্চ মমমিস্তািলৈ এৰ্ ৰ্ৰৰ্াৰী ভ্ৰমণলৈ যাি 1-4 এমিৈ 2022 তামৰন্দে। এয়া হ'ি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপমতৰ
সিচিথম ভ্ৰমণ স্বাধীি তু ৰ্চ মমমিস্তািলৈ। এই ভ্ৰমণ হহন্দে তু ৰ্চ মমমিস্তািৰ িতু ি ৰাষ্ট্ৰপমতৰ উন্দবাধিৰ
ঠিৰ্ মপেত হহন্দে।
এই ভ্ৰমণত, ৰাষ্ট্ৰপমতন্দয় তু ৰ্চ মমমিস্তািৰ িতু ি ৰাষ্ট্ৰপমত, মািিীয় মমিঃ কৰ্ৰ্চাৰ িামৰ্চমহম্মন্দ াভৰ্ ৈগ
ৰ্মৰি মবপক্ষীয় আৰু আঞ্চমৈৰ্ সহন্দযামগতাৰ মিমভন্ন মিষয় আন্দৈাৰ্িা ৰ্মৰি, যাৰ মভতৰত থামৰ্ি
জািুৱাৰী 2022 ৰ্িত অিুমিত কহাৱা ভাৰত-কৰ্ন্দ্ৰীয় এমেয়া সমিৈিৰ ফৈাফৈৰ ৰূপায়ণ। এই
ভ্ৰমণত মৰ্েু মাি ৰ্ু মি/িুজািুমজৰ স্মাৰৰ্-পত্ৰ স্বাক্ষৰ ৰ্ৰা হ'ি িুমৈ আশা ৰ্ৰা হহন্দে।
তু ৰ্চ মমমিস্তাি ভ্ৰমণৰ মপেত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপমতন্দয় 4-7 এমিৈ 2022 তামৰন্দে কিৰ্াৰন্দৈণ্ড ৰাজযলৈ
ৰ্ৰৰ্াৰী ভ্ৰমণত যাি মািিীয় মহাৰাজ মৱন্দৈম-আন্দৈৰ্ন্দজণ্ডাৰ আৰু মািিীয় মহাৰাণী কমমিমৰ
আমন্ত্ৰণত। কিৰ্াৰন্দৈণ্ড ভ্ৰমণত, ৰাষ্ট্ৰ্পমতন্দয় ৰাজৰ্ীয় পক্ষ আৰু কিৰ্াৰন্দৈণ্ডৰ িধাি মন্ত্ৰী মািিীয় মমিঃ
মাৰ্চ ৰুন্দেৰ হসন্দত আন্দৈাৰ্িাত িমহি।
এই আগন্তুৰ্ ভ্ৰমণ গুৰুত্বপূণচ মযন্দহতু 2022 ৰ্িত, ভাৰত আৰু কিৰ্াৰন্দৈন্দণ্ড কূেলিমতৰ্ সম্পৰ্চ গঠিৰ
75 িেৰ উ যাপি ৰ্মৰন্দে। 2021 ৰ্িত,

ন্দু য়ােি ক শৰ িধাি মন্ত্ৰীৰ মাজৰ ভাৰৰ্ু যন্দৱৈ সমিৈিত,

পািীৰ ওপৰত এৰ্ কৰ্ৌশৈগত অংশী ামৰত্ব মুৰ্মৈ ৰ্ৰা হয় এই গুৰুত্বপূণচ েণ্ডত

ন্দু য়া পক্ষৰ মাজৰ

সংন্দযাগৰ স্তৰ উন্নত ৰ্ৰাৰ িান্দি। ৰ্ৃ মষ, স্বাস্থ্য, িগৰ উন্নয়ি, মিজ্ঞাি আৰু িযুমিৰ

ন্দৰ েণ্ডত

সহন্দযামগতা হহন্দে এই মবপক্ষীয় সম্পৰ্চ ৰ অিয গুৰুত্বপূণচ স্তম্ভ। কিৰ্াৰন্দৈণ্ড ৈগন্দত ভাৰতৰ এৰ্ গুৰুত্বপূণচ
অথচলিমতৰ্ আৰু িামণমজযৰ্ অংশী াৰ ভাৰতৰ ৰ্তু থচ িৃহত্তম এফমৰ্আই উৎসৰ হসন্দত। ৈগন্দত
কিৰ্াৰন্দৈণ্ডত মহান্দ শীয় ইউন্দৰাপত ভাৰতৰ সিচামধৰ্ িৱাসী আন্দে।
িতু ি তিল্লী
িাচক 22, 2022
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