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নেপালৰ প্ৰধাে মন্ত্ৰী, মােেীয় মমিঃ নেৰ োহ বাহাদৰূ নদউবাৰ 
ভাৰত ভ্ৰমণ (এমপ্ৰল 01-03, 2022) 
এপ্ৰিল 02, 2022 
 

1. নেপালৰ িধাে মন্ত্ৰী, ৰাইট অোৰৰবল প্ৰমিঃ নেৰ োহ বাহাদৰু নদউবাই প্ৰেজৰ পত্নী, ডিঃ আজুু  
ৰাণা নদউবাৰ সৈৰে 1-3 এপ্ৰিল 2022 োপ্ৰৰৰে ভাৰে ভ্ৰমণে আপ্ৰহৰে, ভাৰেৰ মােেীয় 
িধাে মন্ত্ৰী, শ্ৰী েৰৰন্দ্ৰ নমাদীৰ প্ৰেমন্ত্ৰণে। 
 

2. এয়া সহৰে িধাে মন্ত্ৰী নদউবাৰ পঞ্চল ভাৰে ভ্ৰমণ িধাে মন্ত্ৰী প্ৰহচাৰপ আৰু জলুাই 2021 
চেে নেওঁ িধাে মন্ত্ৰী প্ৰহচাৰপ দাপ্ৰয়ত্ব নলাৱাৰ প্ৰপেে িথম প্ৰিপক্ষীয় ভ্ৰমণ। ডিঃ োৰায়ণ 
োদকা, প্ৰবৰদশ প্ৰবষয়ক মন্ত্ৰী, প্ৰমৰেে পামফা ভূষাল, শপ্ৰি, জল ৈম্পদ মন্ত্ৰী, প্ৰমিঃ প্ৰবৰুদ্ধ 
োটিৱাড়া, স্বাস্থ্য আৰু জেৈংেযা মন্ত্ৰী, প্ৰমিঃ মপ্ৰহন্দ্ৰ নৰ যাদৱ, কৃপ্ৰষ আৰু পশুপালে প্ৰবকাশ 
মন্ত্ৰী সহৰে এই ভ্ৰমণে িধাে মন্ত্ৰীৰ সৈৰে অহা িপ্ৰেপ্ৰেপ্ৰধ দলৰ অংশ। 
 

3. দৰুয়াজে িধাে মন্ত্ৰীৰয় 02 এপ্ৰিল 2022 োপ্ৰৰৰে প্ৰিপক্ষীয় আৰলাচো অেুপ্ৰিে কৰৰ। 
নেওঁৰলাৰক ৰাজনেপ্ৰেক, অথুনেপ্ৰেক, বাপ্ৰণজয, শপ্ৰি, ৈুৰক্ষা আৰু উন্নয়ে প্ৰবষয়ৈমূহ আৱপ্ৰৰ 
প্ৰিপক্ষীয় ৈূচীৰ ৈম্পুণ ুপপ্ৰৰৈৰ প্ৰেৰীক্ষণ কৰৰ। প্ৰবৰদশ প্ৰবষয়ক মন্ত্ৰী, ডিঃ এে জয়শংকৰ আৰু 
ৰাষ্ট্ৰীয় ৈুৰক্ষা পৰামশুদাো, শ্ৰী অপ্ৰজে নদাভাৰল েেুে প্ৰদল্লীে িধাে মন্ত্ৰী নদউবাক ৈাক্ষাৎ 
কৰৰ। 
 

4. দৰুয়াজে িধাে মন্ত্ৰীৰয় শপ্ৰি েণ্ডে পাৰস্পপ্ৰৰকভাৰৱ লাভদায়ক ৈহৰযাপ্ৰিোৰ অেুলেীয় 
ৈুৰযািৈমূহ আৰলাচো কৰৰ। এই ৈন্দভুে, শপ্ৰি ৈৃপ্ৰি, ৈম্প্ৰচাৰ আৰু বাপ্ৰণজযে দৰুয়া পক্ষৰ 
বাৰব ৈুপ্ৰবধাৰ ৈহৰযাপ্ৰিোৰ উনমহেীয়া িপ্ৰেশ্ৰুপ্ৰে আৰু ৈুৰযাি বযােযা কৰা শপ্ৰি েণদ 
ৈহৰযাপ্ৰিোৰ ওপৰে এক যুটীয়া দশুে ভাষয এই ভ্ৰমণে ৈামৰপ্ৰণ কৰা হয়। দৰুয়াজে িধাে 
মন্ত্ৰীৰয় যুটীয়াভাৰৱ  90 প্ৰকিঃপ্ৰমিঃ দীঘল 132  নকপ্ৰভপ্ৰডপ্ৰচ চৰলা কপ্ৰৰডৰ ৈম্প্ৰচাৰ লাইে আৰু 
উপ-নিচে মুকপ্ৰল কৰৰ প্ৰয ভাৰৰে িদাে কৰা লাইে অফ নেপ্ৰডটে প্ৰেমাুণ কৰা সহৰে। 
দৰুয়া পক্ষই পৰঞ্চস্বৰ বহুউৰেশযৰ িকল্পৰ ৰূপায়ণৰ িিপ্ৰে দ্ৰুে কপ্ৰৰবনল ৈন্মে হয়, প্ৰবসৃ্তে 
িকল্প প্ৰববৃপ্ৰেৰ (প্ৰডপ্ৰপআৰ) চূড়ান্তকৰণৰ সৈৰে আৰম্ভপ্ৰণ কপ্ৰৰ। 
 

5. নেপালৰ িধাে মন্ত্ৰীৰয় ভাৰেনল পযুাপ্ত পপ্ৰৰমাণৰ শপ্ৰি ৰপ্তাপ্ৰেৰ বাৰব নেপাল প্ৰবদযুৎ 
কেুৃপক্ষক িদাে কৰা েেুে অেুৰমাদেৰ িশংৈা কৰৰ। নেও ঁ লিৰে নেপালৰ জলপ্ৰবদযুৎ 
উন্নয়ে িকল্পৈমূহে ভাৰেীয় নকাম্পােীৈমূহৰ বপ্ৰধুে অংশগ্ৰহণৰ বাৰব আমন্ত্ৰণ প্ৰদৰয়। লিৰে 
নেপালে 900 এমডাপ্ৰিউ অৰুণ-III জলপ্ৰবদযুৎ িকল্পে নহাৱা িিপ্ৰে উল্লৰে কৰা হয়। 
 



6. িধাে মন্ত্ৰীৰয় আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় নৈৌৰ নিাটে (আইএেএ) নেপালৰ নযািাদােৰ প্ৰৈদ্ধান্তৰ স্বািেম 
জোই, 01 এপ্ৰিল 2022 োপ্ৰৰে সলৰক, নেপাল সহৰে আইএেএ িাঁথপ্ৰে চুপ্ৰিে স্বাক্ষৰ কৰা 
105েম নদশ। 
 

7. দৰুয়াজে িধাে মন্ত্ৰীৰয় লিৰে অথুনেপ্ৰেক আৰু বাপ্ৰণজয ৈূচীৰ ওপৰে ভাব প্ৰবপ্ৰেময় কৰৰ 
আৰু বাপ্ৰণজয, প্ৰবপ্ৰেৰয়াি আৰু ৈংৰযাি ৈম্পকু অপ্ৰধক িভীৰ কপ্ৰৰবনল আৰু ৈাধে কপ্ৰৰবনল 
প্ৰেয়া দ্ৰুে কৰাৰ প্ৰৈদ্ধান্ত লয়। দৰুয়াজে িধাে মন্ত্ৰীৰয় প্ৰজ-টু-প্ৰজ চুপ্ৰিৰ নশহেীয়ানক 
ৈামৰপ্ৰণ প্ৰয নেপালনল ভাৰেৰ পৰা ৈাৰৰ দীঘুপ্ৰদেীয়া নযািাে ৈাধে কৰৰ আৰু ভাৰেৰ পৰা 
নেপালনল নপট্ৰ'প্ৰলয়াম উৎপাদেৰ নযািােৰ পাঁচ-বেৰীয়া ৈাধাৰণ নযািাে চুপ্ৰিৰ স্বািেম 
জোই। 
 

8. দৰুয়াজে নেোই বহল পপ্ৰৰৈৰৰ আৰু বপ্ৰলি প্ৰিপক্ষীয় উন্নয়ে অংশীদাপ্ৰৰত্ব আৰলাচো কৰৰ। 
নেওঁৰলাৰক নেপালে ভাৰেীয় িকল্পৈমূহৰ ৰূপায়ণৰ িিপ্ৰে প্ৰেৰীক্ষণ কৰৰ, যাৰ প্ৰভেৰে 
অন্তভুুি ৈীমা-পাৰৰ নৰল-ৈংৰযাি িকল্প প্ৰয ৈংৰযাি কৰৰ (ক) জয়ােিৰ-কুথুা-প্ৰবজলপুৰ-
বাপ্ৰদুবাে (ে) জিবাণী-প্ৰবৰাটেিৰ (ি) ৰাক্সাউল-কাঠমাণু্ড। এক ঐপ্ৰেহাপ্ৰৈক কৃপ্ৰেত্বে, 
জয়ােিৰ-কুথুা েণ্ডে ভাৰে আৰু নেপালক ৈংৰযাি কৰা িথম ব্ৰড-িজ যাত্ৰীবাহী নৰল 
নৈৱা এই ভ্ৰমণে দৰুয়াজে িধাে মন্ত্ৰীৰয় নেি অফ কৰৰ। জয়ােিৰ-কুথুা নৰল ৈংৰযাি 
ভাৰে চৰকাৰৰ পৰা অেুদাে ৈাহাযযৰ সৈৰে প্ৰেমাুণ কৰা সহৰে। 
 

9. িধাে মন্ত্ৰী নমাদীৰয় িধাে মন্ত্ৰী নদউবাক ধেযবাদ জ্ঞাপে কৰৰ নেপাল চৰকাৰৰ ৈম্পূণু 
ৈমথুে প্ৰেপ্ৰিে কৰাে ৈকৰলা ভাৰে-ৈহৰযাি িকল্পে বাধা ৈমাধা কৰা আৰু ৈমৰয়াপৰযািী 
ৈম্পন্নো ৈাধে কৰাে, যাৰ প্ৰভেৰে আৰে কাভৰৰলপাৰলেচকে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষী একাৰডমী, 
নেপালিঞ্জ আৰু সভৰাহাৱাে একপ্ৰত্ৰে োলাচী নচৌপ্ৰক আৰু ৰামায়ণ চাপ্ৰকুটৰ অধীেৰ 
িকল্পৈমূহ। লিৰে িধাে মন্ত্ৰী নদউবাক অৱিে কৰা হয় নয ভাৰেৰ 'স্বাধীেোৰ অমৃে 
মৰহাৎৈৱ' উদযাপেৰ অধীেে, ভাৰৰে এই বেৰ নেপালে 75টা উন্নয়ে িকল্প মুকপ্ৰল 
কপ্ৰৰব। 
 

10. নেপালে ভাৰেীয় ৰুৰপ কাডুৰ বযৱহাৰ দৰুয়াজে িধাে মন্ত্ৰীৰয় যুটীয়াভাৰৱ মুকপ্ৰল কৰৰ। 
ইয়াৰ িাৰা অথুনেপ্ৰেক ৈংৰযািে ৈহৰযাপ্ৰিোৰ েেুে পথ মুকপ্ৰল হ'ব, আৰু লিৰে প্ৰিপক্ষীয় 
পযুটক িবাহ ৈাধে কপ্ৰৰব আৰু ভাৰে আৰু নেপালৰ মাজে মােৱ ৈংৰযাি অপ্ৰধক 
শপ্ৰিশালী কপ্ৰৰব বুপ্ৰল আশা কৰা সহৰে। 
 

11. 03 এপ্ৰিল 2022 োপ্ৰৰৰে, িধাে মন্ত্ৰী নদউবাই বাৰােৈী ভ্ৰমণ কপ্ৰৰব, এেে চহৰ প্ৰয 
দৰুয়ােে নদশৰ মাজৰ িভীৰ ধাপ্ৰমকু আৰু ৈাংসৃ্কপ্ৰেক বাৰধাে প্ৰচপ্ৰিে কৰৰ। নেওঁক 
বাৰােৈীে উত্তৰ িৰদশৰ মুেয মন্ত্ৰী, শ্ৰী নযািী আপ্ৰদেযোৰথ স্বািেম কপ্ৰৰব, আৰু নেওঁৰ 
ভ্ৰমণে নৈই অংশে নেওঁক লি প্ৰদব। 
 

12. নেপালৰ সৈৰে ভাৰেৰ ৈম্পকু সহৰে ভাৰেৰ ‘চুবুৰীয়া িথম’ েীপ্ৰেৰ এটা মুেয স্তম্ভ। 
নেপালৰ িধাে মন্ত্ৰীৰ ভাৰে ভ্ৰমৰণ দৰুয়ােে নদশৰ মাজৰ পৰম্পৰািে আৰু বহু যুি পুৰপ্ৰণ 
বধুত্ব আৰু ৈহৰযাপ্ৰিোৰ বাৰধাে অপ্ৰধক শপ্ৰিশালী কৰাে অৱদাে কপ্ৰৰব। দৰুয়াজে িধাে 
মন্ত্ৰীৰ মাজৰ প্ৰবসৃ্তে আৰু উৎপাদেশীল আৰলাচোই বহু েণ্ডে প্ৰিপক্ষীয় ৈহৰযাপ্ৰিোৰ বাৰব 
উচ্চ-স্তৰৰ প্ৰদশ িদাে কৰৰ আৰু এক বপ্ৰলি ৈূচী িদাে কৰৰ, প্ৰবৰশষনক শপ্ৰি আৰু 
নযািাৰযািৰ ৈম্বধে। 



 
13. এই ভ্ৰমণৰ ফলাফলৈমূহৰ এক োপ্ৰলকা এই প্ৰলংকৰটাে উপলব্ধ: https://cutt.ly/QDCVK9w 

 
েতুে মদল্লী 
এমপ্ৰল 02, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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