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ভাৰতৰ বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৱৰ আবজ চেইৱেল্লে গণৰাজযৰ বনজৰ েবুেনীয়া ভ্ৰমণ 
কাৰ্যসূবে সম্পন্ন কৱৰ। চতৱেৱত প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ চমােীৰ িযবিগত িাতয া কবিয়াই বনয়াই এই কথা 
উৱল্লে কৱৰ চৰ্ ভাৰৱত চেইৱেল্লেৰ সসৱত বনজৰ সম্পকয ক বকমান গুৰুত্ব বেৱয়। বনজৰ ভ্ৰমনত, চতওঁ 27 
নৱেম্বৰ 2020 তাবৰৱে ৰাবজযক ঘৰত লগ কৱৰ। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় বনজৰ প্ৰবতৰুপ মহামানয বমঃ 
বেলৱভৱে ৰাৱডগৱে, চেইৱেল্লেৰ বিৱেশ বিষয়ক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ সসৱত আৱলােনাত িৱহ। 
 
ৰােপবতৰ সসৱত কলত, ভাৰত েৰকাৰ আৰু জণগণৰ তৰফৰ পৰা, বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয়, ৰােপবত 
ৰামকালাোনক অবভনন্দন জ্ঞাপন কৱৰ বনজৰ চশহতীয়া বনিযােনী জয়ৰ ওপৰত। চতওঁ জানুোৰী 2018 
েনৰ চতৱেতৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ কথা স্মৰণ কৱৰ আৰু এই বিশ্বাস প্ৰকাশ কৱৰ চৰ্ চতৱেৱত চনতৃত্বত, 
েইুেন চেশৰ মাজৰ গভীৰ সম্পকয  আৰু অবধক উন্নত হ’ি। চতওঁ ভাৰতীয় চনতৃত্বৰ ফালৰ পৰা 
ৰােপবত ৰামকালাোনক বনমন্ত্ৰণ বেৱয় 2021 েনত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ িাৱি। 
 
এই সিঠকত, বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু ৰােপবতৱয় আৱলােনা কৱৰ ঐবতহাবসক েুিুৰীয়া সম্পকয ৰ বৰ্ 
অবধক শবিশালী সহৱছ গণৰাজয আৰু আইনৰ নীবতৰ পাৰস্পবৰক বিশ্বাসৰ বভবিত। বিৱেশ বিষয়ক 
মন্ত্ৰীৱয় পুনৰ উৱল্লে কৱৰ প্ৰাক-চকাবভড সময়ত ভাৰত-চেইৱেল্লে চকৌশলগত আংশীোৰীত্ব অবধক 
শবিশালীৰ কৰাৰ প্ৰবত ভাৰতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত। চতওঁ ভাৰতৰ এছ এ বজ এ আৰ-ৰ (সুৰক্ষা আৰু বিকাশ 
অঞ্চলৱটাৰ সকৱলাৰ িাৱি) েশযনত চেইৱেল্লেৰ প্ৰধানযৰ বৰ্ ভাৰত সমুদ্ৰ অঞ্চলৰ প্ৰবত ভাৰতৰ নীবত 
প্ৰেশযন কৱৰ। সমুদ্ৰৰ েুিুৰীয়া বহোৱপ, চেইৱেল্লে েুিুৰীয়া প্ৰথমৰ এক অংশ। 
 
ৰােপবত ৰামকালোৱন মহামাৰীৰ সময়ত বেবকৎসা সামগ্ৰী আৰু গুৰুত্বপূণয ঔষধৰ চৰ্াগাৱনৱৰ ভাৰৱত কৰা 
সহায়ৰ প্ৰশংসা কৱৰ। চতওঁ েইুেন চেশৰ মাজৰ বিকাশ আৰু সুৰক্ষা আংশীোৰীত্বক মূলয বেৱয় আৰু 
চেইৱেল্লেৰ ৰাে গঠনত ইয়াৰ ধনাত্মক প্ৰভােৰ কথা কয়। বনজৰ ফালৰ পৰা, বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় 
ভাৰতৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পুনৰ উৱল্লে কৱৰ চেইৱেল্লেৰ ৰুেী আৰু ইচ্ছা সমথযন কৰাৰ আৰু এই সহৱৰ্াবগতা এক 
উচ্চ স্তৰলল সল চৰ্াোৰ। 
 
 
  



 
আৱলােনাত উৱল্লে কৰা হয় বিপক্ষীয় সহৱৰ্াগ অবধক গভীৰ আৰু িৃহৎ কৰাৰ প্ৰৱয়াজন আৰু চকাবভড-
19 মহামাৰীৱয় উপস্থাপন কৰা প্ৰতযাহ্বানৱিাৰৰ সসৱত ৰু্বঁজিলল সহৱৰ্াগ আৰু চৰ্াগাৱৰ্াগ কৰাৰ। 
চতওঁৱলাৱক ড্ৰাগছ িযেসায়, আই ইউ ইউ বফবেং, পাইৱৰবে আৰু িতৰ পবৰেতয নৰ সসৱত ৰু্বঁজিলল ৰু্টীয়া 
প্ৰৱেষ্টা শবিশালী কৰাৰ কথাও উৱল্লে কৱৰ। চতওঁৱলাৱক িহুৱতা আঞ্চবলক বিষয়ৰ ওপৰৱতা আৱলােনা 
কৱৰ। 
 
বিৱেশ বিসয়ক মন্ত্ৰীৱয় চেইৱেল্লেৰ বিৱেশ মন্ত্ৰীৰ সসৱত মন্ত্ৰী-স্তৰৰ আৱলােনা কৱৰ। েৱুয়াজন মন্ত্ৰীৱয় 
বিপক্ষীয় সম্পকয ৰ বিবভন্ন বেশ আৱলােনা কৱৰ ৰ্াৰ বভতৰত থাৱক আংশীোৰীত্বম ক্ষমতা বনমযাণ, 
প্ৰবতৰক্ষা সহৱৰ্াবগতা, িযবিগত আৰু সাংসৃ্কবতক সম্পকয , িাবণজয, পৰ্যটন আৰু িযেসায়, আৰু স্বাস্থয 
বিকাশ। 
 
বিক্টৰীয়া 
নদেম্বৰ 28, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


