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ডিচেম্বৰ 23, 2021
1. ডিচেশ সডেচি ম্যানম্াৰলৈ এক কম্ম ভ্ৰম্ণত গৈচে ডিচেম্বৰ

22 পৰা 23, 2021 তাডৰখলৈ।

এই ভ্ৰম্ণত, ততওঁ ৰাডযযক প্ৰশাসনীয় পডৰষেৰ অধ্যক্ষ আৰু আন তযযষ্ঠ প্ৰডতডনডধ্সকৈক
সাক্ষাৎ কচৰ আৰু নাৈডৰক সম্ায আৰু ৰাযলনডতক েৈৰ সেসযৰ গসচত গিঠক কচৰ, যাৰ
ডিতৰত ৈণতন্ত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডৈৈ আডেৈ। ততওঁ ৈৈচত ম্যানম্াৰ-ডিডিক েূত আৰু ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ
প্ৰডতডনডধ্সকৈক ৈৈ কডৰি।
2. সকচৈা

সম্পডকম তসকৈৰ

গসচত

ডনযৰ

গিঠকসম্ূহত,

ডিচেশ

সডেচি

দ্ৰুতিাচে

ম্যানম্াৰ

ৈণতন্ত্ৰলৈ ঘুডৰ তযাো; আটকাধ্ীন আৰু িন্দীসকৈৰ ম্ুডি; আচৈােনাৰ তযাচৈডে সম্সযাসম্ূহৰ
সম্াধ্া আৰু সকচৈা ডহংসাৰ সম্পূণম সম্াডি তোোৰ প্ৰডত িাৰতৰ ৰুেী প্ৰকাশ কচৰ।
এডেয়ান পেচক্ষপৰ প্ৰডত িাৰতৰ িডৈষ্ঠ আৰু অডিডিন্ন সম্ৰ্মন পুনৰ ডনডিত কচৰ আৰু আশা
প্ৰকাশ কচৰ তয এক িযেহাডৰক আৰু ৈঠনম্ূৈকিাচে প্ৰৈডত হ'ি, পােঁ ডিন্দু ঐকযম্তৰ
ডিডিত।
3. এয়া উচেখ কডৰ তয িাৰতৰ এক েীঘৈীয়া সীম্া আচে ম্যানম্াৰৰ গসচত, ডিচেশ সডেচি
ম্যানম্াৰৰ যনৈণৰ িাচি িাৰতৰ অডিডিন্ন ম্ানেতা সম্ৰ্মন অেৈত কচৰ। ক'ডিি-19
ম্হাম্াৰীৰ ডিৰুচে ম্যানম্াৰৰ যুয
ঁ ৰ সন্দিম ত, ততওঁ "তম্ি ইন ইডিয়া" প্ৰডতচষধ্কৰ এক
ডনযুত পাডৈ ম্যানম্াৰ তৰি ক্ৰে ে'োইটিক প্ৰোন কচৰ। এই সাম্গ্ৰীৰ এক অংশ িাৰতৰ
গসচত ম্যানম্াৰৰ সীম্াত িাস কৰা সম্প্ৰোয়সম্ূহৰ িাচি িযেহাৰ কৰা হ'ি। ৈৈচত,
ম্যানম্াৰলৈ 10,000 টন োউৈ আৰু তঘঁহুৰ অনুোন তঘাষণা কৰা হয়।
4. ডিচেশ সডেচি যন-তকন্দ্ৰীয় সাম্াডযক-অৰ্মলনডতক উন্নয়ন প্ৰকল্পসম্ূহৰ িাচি িাৰতৰ অডিডিন্ন
সম্ৰ্মন উচেখ কচৰ, যাৰ ডিতৰত িাৰত-ম্যানম্াৰ সীম্া অঞ্চৈত ৰ্কা সম্ূচহা আচে, আৰু
ৈৈচত কাৈাোন িহু আডহম যাত্ৰা পডৰিহ প্ৰকল্প আৰু ডিপক্ষীয় ঘাইপৰ্ৰ েচৰ অিযাহত সংচযাৈ
পেচক্ষপৰ দ্ৰুত ৰূপায়ণৰ প্ৰডত িাৰতৰ প্ৰডতশ্ৰুডত প্ৰকাশ কচৰ। ডিচেশ সডেচি ৈৈচত
ম্যানম্াৰৰ যনৈণৰ সুডিধ্াৰ িাচি ৰাডখন ৰাযয উন্নয়ন অনুষ্ঠান আৰু সীম্া অঞ্চৈ উন্নয়ন
অনুষ্ঠানৰ অধ্ীনত ৰ্কা প্ৰকল্পসম্ূহৰ অিযাহত ৰখাৰ প্ৰডত িাৰতৰ প্ৰডতশ্ৰুডত পুনৰ ডনডিত
কচৰ1
5. এই ভ্ৰম্চণ ৈৈচত এক সুচযাৈ প্ৰোন কচৰ িাৰতৰ সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় ডিষয়সম্ূহ উত্থাপন কৰাৰ,
ডিচশষলক েডক্ষণ ম্ডণপুৰৰ েু ৰােন্দপুৰত তহাো তশহতীয়া ঘটনাৰ প্ৰডত ৈক্ষয ৰডখ। ডিচেশ

সডেচি তকাচনা ধ্ৰণৰ ডহংসা অন্ত কৰা আৰু সীম্া অঞ্চৈত শাডন্ত আৰু ডিৰতা ৰক্ষা কৰাৰ
প্ৰচয়াযনৰ ওপৰত তযাৰ ডেচয়। েুচয়া পক্ষই ডনযৰ প্ৰডতশ্ৰুডত পুনৰ ডনডিত কচৰ তয ডনয
ডনয অঞ্চৈক আনচটাৰ িাচি অনুকূৈ তকাচনা কাযমকৈাপৰ অনুম্ডত প্ৰোন কৰা নহয়।
6. ম্যানম্াৰৰ গসচত িাৰত প্ৰায় 1700 ডকিঃডম্িঃ েীঘৈ সীম্া আচে। তসই তেশখনত তহাো
ডযচকাচনা পডৰেতম নৰ এক প্ৰতযক্ষ প্ৰিাে পচৰ িাৰতৰ সীম্ান্তেতী অঞ্চৈসম্ূহত। িাৰতৰ
িাচি ম্যানম্াৰত শাডন্ত আৰু ডিৰতা অডত গুৰুত্বপূণম, ডিচশষলক উিৰ পূে অঞ্চৈৰ িাচি।
7. এখন ৈণতন্ত্ৰ আৰু ঘডনষ্ঠ েু িুৰীয়া ডহোচপ, িাৰত ম্যানম্াৰৰ ৈণতাডন্ত্ৰক িানান্তৰ প্ৰডক্ৰয়াৰ
গসচত যডিত আৰু এই সন্দিম ত ডিডিন্ন অংশীোৰসকৈৰ গসচত কাম্ কডৰচে ৈণতাডন্ত্ৰক প্ৰণাৈী
আৰু অনুশীৈনৰ ওপৰত ক্ষম্তা ডিকাশত। িাৰচত এই প্ৰচেষ্টাসম্ূহ পুনৰ সযীে কৰাৰ প্ৰস্তাে
ডেচে ম্যানম্াৰক এক ডিৰ, ৈণতাডন্ত্ৰক, তকন্দ্ৰীয় ইউডনয়ন ডহোচপ উেয় হ'িলৈ ম্যানম্াৰৰ
যনৈণৰ ইিা অনুযায়ী।
নতু ন বেল্লী
বিদিম্বৰ 23, 2021

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.

