Prime Minister NarendraModi and Prime Minister
of Mauritius Mr. PravindJugnauth jointly
inaugurate the new Supreme Court Building
July 30, 2020

মরিশাসেি েস্বাচ্চ আদালসেি নেু ন ভ্নটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নসিন্দ্র
মমাদী এ্ং মরিশাসেি প্রধানমন্ত্রী শ্রী প্ররভন্দ জগন্নাথ ম ৌথভাস্ উসবাধন
কিসেন
জুলাই 30,2020
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নসিসন্দ্র মমাদী এ্ং মরিশাসেি প্রধানমন্ত্রী শ্রী
রভরিও েসেলসনি মাধযসম মরিশাসেি েুরপ্রম মকাসটবি নেু ন
অনুদান োেস য এই ভ্নটি রনরমবে েসয়সে এ্ং মকারভসিি
ভািসেি েোয়োয় রনরমবে প্রথম পরিকাঠাসমা প্রকল্প। এই

প্ররভন্দ জগন্নাথ আজ ম ৌথভাস্ এক
ভ্নটিি উসবাধন কসিসেন। ভািসেি
পি এইটি িাজধানী শেি মপাটব লুইসে
উসেখস াগয প্রকল্পটি ভািে েিকাসিি

28.12 রমরলয়ন মারকব ন িলাসিি আরথবক অনুদান েেস ারগোি বািা রনরমবে েসয়সে ।

এই উপলসে ্ক্ত্য িাখসে রগসয়, প্রধানমন্ত্রী র্কাসশি েেস ারগোি ভািসেি অন্তরনবরেে দশবন
রেসেস্ মান্-মকরন্দ্রক দৃরিসকাসেি কথা উসেখ কসিসেন এ্ং ভািে এ্ং মরিশাসেি মসধয ঘরনি
েম্বন্ধসক আিও শরক্তশালী কিাি জনয জন-উন্মুক্ত পরিকাঠাসমা প্রকসল্পি ভূ রমকাি কথাও উসেখ
কসিসেন। প্রধানমন্ত্রী ্সলসেন ম , আধুরনক নকশা এ্ং অেযাধুরনক েুর্ধাবািা েরিে নেু ন
েুরপ্রমসকাটব ভ্ন নযায়পারলকাি জনয একটি উপ ক্ত
ু স্থান েস্ এ্ং েেস ারগোি োসথ োসথ ভািে
ও মরিশাসেি ্রিে মূসলযি প্রেীক েস্। রেরন এও ্সলসেন ম , প্রকল্পটি েময়মে এ্ং প্রাথরমক
অনুমাসনি মথসক কম খিসে েম্পন্ন েসয়সে।
প্রধানমন্ত্রী মমাদী ্সলসেন ম , মরিশাসেি োসথ র্কাশ েেস ারগো ভািসেি র্কাসশি
অংশীদারিসেি মকন্দ্র স্থসল িসয়সে। রেরন মজাসিি োসথ ্সলসেন ম , ভািসেি র্কাশ েেস ারগো
মকান শেব বািা প্রভার্ে নয়, ্া মকানপ্রকাসিি িাজননরেক ্া ্ারেরজযক র্ষয় বািাও প্রভার্ে
নয়। র্কাসশ েেস ারগোি জনয ভািসেি মুখয রেদ্ধান্ত আমাসদি েেস াগীসদি প্ররে েোন জ্ঞাপন
এ্ং র্কাসশি অধযায়গুরলি এই অংশীদারিে আমাসদি একমাত্র মপ্রিো। রেরন ভািসেি এই র্কাশ
েেস ারগোসক ‘েোন’, ‘র্র্ধো’, ‘ ভর্ষযসেি জনয রেন্তা’, এ্ং ‘েেে র্কাশ’-এি প্রমুখ মূলয
রূসপ র্রশিো প্রদান কিাি উপসি মজাি রদসয়সেন।
ভািে মরিশাসে জনগসেি োফলয অজবসনি জনয গ্ব ম্াধ কসি মেইোসথ আগামী ্েিগুরলসে দুই
মদসশি েম্পকব ও এক নেু ন উচ্চোয় মপৌৌঁসোস্ ্সল প্রধানমন্ত্রী মমাদী োি আস্থা প্রকাশ কসিসেন।
মরিশাসেি প্রধানমন্ত্রী জুগন্নাথ এই প্রকল্পি জনয ভািসেি মথসক প্রাপ্ত েেস ারগোি জনয আন্তরিক
অরভনন্দন জারনসয়সেন, এ্ং ্সলসেন ম এটি দুই মদসশি মসধয ্ন্ধুে এ্ং েেস ারগোি েম্পকব সক
প্ররেফরলে কসি।রেরন উসেখ কসিসেন
ম , ভািসেি েেস ারগোয় েুরপ্রমসকাটব ভ্সনি রনমবাে

মরিশাসেি পরিকাঠাসমাি আধুরনকী কিসেি এক নেু ন মাইল ফলক এ্ং মরিশাসেি র্োি ্য্স্থাসক
আসিা কা বকরি, েুগম এ্ং অন্তভূব ক্ত কিসে োো য কিস্।
ভািসেি ‘োগি’- এই অঞ্চসলি েকসলি জনয েুিো এ্ং
র্কাশ,-এি দৃরিসকাসেি অনুরূপ ,
নেু ন েুরপ্রম মকাটব ভ্ন ভািে মোোগি অঞ্চসল মরিশাসেি এক র্শ্বস্ত অংশীদাি রূসপ ভািসেি
ভূ রমকা প্রদশবন কসি এ্ং োি োসথ দুই মদসশি মসধয ভর্ষযে-উন্মুক্ত অংশীদািীসক শরক্তশালী
কিাি জনয ভািসেি দৃঢ় প্ররেজ্ঞা্দ্ধোি উপসিও মিখাপাে কসি।
রনউ রদরে
জুলাই 30,2020
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