INS Kiltan delivers 15 tons of flood relief material to
Cambodia
December 30, 2020

আই এন এছ কিল্টনন ১৫ টন বানপানী সাহায্য সামগ্ৰী
িানবাকিয়াত প্ৰদান িনে
ডিচেম্বৰ 30, 2020
ভাৰত আৰু কাচম্বাডিয়াৰ আও-পুৰডি সভযতামূলক আৰু বন্ধুত্বৰ সম্পকক ত আডি আন এক গ ৌৰৱময়
অধ্যায় ডলখা ’ল গেডতয়া ভাৰতীয় গনৌকা িাহাি “আই এন এছ ডকল্টান”গয় 15 টন বানপানী সাহােয
সামগ্ৰী প্ৰদান কচৰ, ে’ত আডছল 3,000 বানপানী সহােয কীট কাচম্বাডিয়াৰ বানপীডিতসকলৰ বাচব।
আই এন এছ ডকল্টান ডেহাচনাকডভল বন্দৰত আডহ পায় 29 ডিচেম্বৰ 2020 তাডৰচখ ভাৰতীয় গনৌকা
বাডহনীৰ অডভোন সা ৰ – ৩ অধ্ীনত, ডে কৰা হহচছ ভাৰতৰ প্ৰধ্ান মন্ত্ৰী শ্ৰী নচৰন্দ্ৰ গমািীৰ দৰ্কন
অঞ্চলৰ সকচলাচৰ বাচব সুৰক্ষা আৰু উন্নডতৰ (সা ৰ)।
ৰািকীয় কাচম্বাডিয়ান গনৌকা বাডহনীৰ ফালৰ পৰা, ক’মচিাৰ ছচখচমৰাই উমাল আদৰডি িনাই আই এন
এছ ডকল্টানৰ আৰু ভাৰত েৰকাৰক ধ্নযবাদ জ্ঞাপন কচৰ কাচম্বাডিয়াৰ মানুহৰ সাহােয প্ৰদানৰ এই
মানৱতাৰ ইংড তৰ বাচব। 30 ডিচেম্বৰ 2020 তাডৰচখ, ডেহাচনাকডভল বন্দৰত আচয়ািন কৰা এটা
অনুষ্ঠানত ভাৰত েৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ন’ম গপনৰ ভাৰত দূতাবাসৰ উপৰাষ্ট্ৰদূত আৰু ডিতীয় সডেব
(ৰািনীডত আৰু বাডিিয), ডমিঃ ডব েু ব্বা ৰাওচৱ ডবপেকয় পডৰোলনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সডমডতৰ স্থায়ী উপ
সভাপডত আৰু কাচম্বাডিয়াৰ ৰািযৰ প্ৰধ্ান মন্ত্ৰী োমচিক গটকচহা হুন গেনৰ পৰামাৰ্কদাতা, মাননীয় ডমিঃ
গহং

োমুচৱনক 15 টন বানপানী সাহােয সামগ্ৰী প্ৰদান কচৰ। কাচম্বাডিয়াৰ ৰািকীয় েৰকাৰৰ ফালৰ

পৰা এই বানপানী সাহােয সামগ্ৰী গ্ৰহি কডৰ, মাননীয় োমুচৱচন স্মৰি কচৰ দুচয়াখন গদৰ্ৰ মািৰ
ৰ্ডিৰ্ালী বন্ধুত্বৰ বাচন্ধানৰ আৰু ভাৰত েৰকাৰক কাচম্বাডিয়াৰ বানপীডিত মানুহক সহায় কৰা এই
দয়ালু কােকৰ বাচব ধ্নযবাদ জ্ঞাপন কচৰ।
কাচম্বাডিয়ালল 15 টন বানপানী সাহােয প্ৰদান কডৰবলল আই এন এছ ডকল্টনৰ ভ্ৰমি আৰু ডেহাচনাকডভল
বন্দৰ হল গোৱা, “সা ৰ অডভোন”ৰ অধ্ীনত, হহচছ ভাৰতৰ মানৱতা সহায় আৰু ডবপেকয় সাহােযৰ
(এইছ এ ডি আৰ) এক অংৰ্ বন্ধু ডবচদৰ্লল আৰু ভাৰচত কাচম্বাডিয়াক, এক ঘডনষ্ঠ সামুডিক েু বুৰীয়া,
ডদয়া গুৰুত্ব উচেখ কচৰ।
কিনেবে 30, 2020
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