Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister
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প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডী আেু মৰেছাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰভীন্দ জুগনাউৰে
যুটীয়াভাৰে মৰেছাছ চু ৰপ্ৰম কৰ্টে নতুন ভেনৰৰ্া উৰধাধন কৰে
জুলাই

30, 2020

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডী আেু মৰেছাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰভীন্দ জুগনাউৰে আৰজ ৰভৰডঅ কনফাৰেন্স
ম াৰগ ুটীয়াভাৰে মৰেছাছ সুৰপ্ৰম কৰ্টে নতু ন ভেনৰৰ্া উৰধাধন কৰে। ভােতে অনুদান সাহা টে
দ্বাো এই ভেনৰৰ্া ৰনমটাণ কো হয় আেু মকাৰভডে ৰিছত োজধানী চহে িৰ্ট লুইছে মাজমৰজয়াত
এইৰৰ্া প্ৰেম আ্তঃগগানৰনক সাহা ট প্ৰক্। ভােত চেকােে িো লাভ কো 28.12 মকাটি মাৰকট ন
ডলােে আৰেটক অনুদাৰনৰে এই ভেনৰৰ্া ৰনমটাণ কো হহৰছ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডীৰয় এই উিলৰে আৰয়াৰজত অনুষ্ঠানে ভাষণত কয় ম
ভােতে উন্নয়নমূলক
সহৰ াৰগতাে অ্ৰনটৰহত দৰ্টন হল মানেৰকৰন্দ্ৰক উৰদযাগে কো উৰেখ কৰেৰছ আেু ভােত আেু
মৰেছাছে মাজে ঘৰনষ্ঠ সম্পকট ক আেু দৃঢ় কোে জনমূখী আ্তঃগগানৰন প্ৰক্ ভূ ৰমকাক প্ৰৰ্ংসা
কৰেৰছ। মতৰখৰত কয় ম অতযাধুৰনক নক্সা আেু অতযাধুৰনক সা-সুৰিধামে ৰনৰমটত এই নতু ন চু ৰপ্ৰম
কৰ্টে ভেনৰৰ্া মৰেছাছ নযায়িাৰলকাে কােৰণ উি ুক্ত আসন আেু সহৰ াৰগতাে প্ৰতীক আেু লগৰত
দুৰয়াখন মদৰ্ে মূলযৰিাধে প্ৰৰতফলন। মতৰখৰত লগৰত উৰেখ কৰে ম ৰনধটাৰেত সময় আেু প্ৰতযাৰৰ্ত
িযয়তকক কমত প্ৰক্ৰৰ্া সম্পূণট হহ উিছৰছ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডীৰয় কয় ম মৰেছাছে লগত উন্নয়নমূলক সহৰ াৰগতা হল উন্নয়নে অংৰ্ীদাৰেত্বে
মেত্ৰত ভােতে দৃৰিভংগী। মতৰখৰত মজাে ৰদ কয় ম
ভােতে উন্নয়নমূলক সহৰ াৰগতাত
মকাৰনাধেণে চতট নাই আেু ই মকাৰনা োজকনৰতক আেু িাৰণৰজযক ৰিৰিচনাে দ্বাো প্ৰভাৰেত নহয়।
উন্নয়ন সহৰ াৰগতাে কােৰণ ভােতে মূল নীৰত হহৰছ আমাে অংৰ্ীদােসকলে প্ৰৰত সন্মান আেু
উন্নয়নে িানসমূহক ভৰগাোৰৰ্া আমাে একমাত্ৰ অনুৰপ্ৰেণা। এই প্ৰসংগত মতৰখৰত কয় ম ভােৰত
উন্নয়নমূলক সহৰ াৰগতা ‘সন্মান’, ‘হিৰচত্ৰয’ আেু ‘ভৰেষযতে প্ৰৰত ত্নোন মহাো’, আেু ‘িহনেণ
উন্নয়ন’ে মূল মূলযৰিাধসমূহে েূিত হিৰৰ্িযতা প্ৰদান কৰে।
ভােৰত মৰেছাছে জনগণে কৃ ৰতট ত্বে কােৰণ গৰিটত িুৰল উৰেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডীৰয় মতখতে
আত্মৰিশ্বাৰসৰে িযক্ত ম আগন্তুক ৰদনত ভােত-মৰেছাছে সহৰ াৰগতা আেু অৰধক উন্নত হি।
মৰেছাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জুগনাউৰে এই প্ৰক্ে কােৰণ ভােতে িো লাভ কো সাহা টে কােৰণ

আ্ৰেক অৰভনন্দন জ্ঞািন কৰে, ৰকয়ৰনা এইয়া দুৰয়াখন মদৰ্ে িন্ধুত্ব আেু সহৰ াৰগতাে ঘৰনষ্ঠ
সম্পকট ে এক প্ৰৰতছৰি। মতৰখৰত উৰেখ কৰে ম ভােতে সাহা টত ৰনমটাণ মহাো চু ৰপ্ৰম কৰ্ট ভেনৰৰ্া
মৰেছাছত আ্তঃগগানৰনক আধুৰনকীকেণে ৰদৰ্ত এক নতু ন মাইলে খুুঁটি আেু ইয়াে ফলত মৰেছাছে
নযাৰয়ক িযেস্থা আেু অৰধক দে, অৰধগময আেু সমৰিত হহ উিছি।
‘সাগে- এই অঞ্চলে সকৰলাৰে কােৰণ সুেো আেু ৰিকাৰ্’, এই দৃৰিৰকাণে অনুেূি নতু ন চু ৰপ্ৰম কৰ্ট
ভেনৰৰ্া ৰহন্দু মহাসাগে অঞ্চলত মৰেছাছে ৰনভট েৰ াগয অংৰ্ীদাে ৰহচাৰি ভােতে ভূ ৰমকাক প্ৰদৰ্টন
কৰে আেু ইয়াে লগৰত দুৰয়াখন মদৰ্ে মাজত ভৰেষযৰত অংৰ্ীদাৰেত্বক আৰধক দৃঢ় কোে মেত্ৰত
ভােতে
প্ৰৰতশ্ৰুৰত।
নতু ন ৰিল্লী
জুলাই 30, 2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on
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