
Prime Minister Shri Narendra Modi virtually met 
stakeholders involved in Operation Ganga launched 
for evacuation of Indians from Ukraine 
March 15, 2022 

ইউক্রেন থেক্রে ভারতীয়ক্রের ননরাপক্রে থেক্রে নিনরক্রয় আনক্রত অপাক্ররেন গঙ্গার 
সক্রঙ্গ যকু্ত সংনিষ্ট সব পক্রের সক্রঙ্গ ভারু্চয ুয়াল পদ্ধনতক্রত মতনবননময় েরক্রলন 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নক্ররন্দ্র থমােী 
 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ অপারেশন গঙ্গাে সরঙ্গ যুক্ত সংশ্লিষ্ট সব পরেে সরঙ্গ ভারু্চয ুয়াল পদ্ধশ্লিরি 
মিশ্লবশ্লনময় করেরেন। অপারেশন গঙ্গা অশ্লভযারন ইউরেন মেরক প্রায় ২৩ হাজাে ভােিীয় সহ ১৮টি মদরশে 
১৪৭ জন নাগশ্লেকরক শ্লনোপরদ মদরশ শ্লিশ্লেরয় আনা হরয়রে।  

মিশ্লবশ্লনমরয়ে সময় ইউরেন, মপালুান্ড, মলাভাশ্লকয়া, মোমাশ্লনয়া ও হারঙ্গশ্লেরি ভােিীয় সম্প্রদায় ও মবসেকাশ্লে 
মেরেে প্রশ্লিশ্লনশ্লধো অপারেশন গঙ্গায় যুক্ত হরয় িাাঁো ময সমস্ত র্চুারলরেে মুরিামশু্লি হরয়রেন, মস সম্পরকয  িাাঁরদে 
অশ্লভজ্ঞিাে কো জানান। প্রশ্লিশ্লনশ্লধো আেও বরলন, এ ধেরনে একটি দরুুহ মানশ্লবক সহায়িা অশ্লভযারন যুক্ত 
হরি মপরে িাাঁো অিুন্ত সন্তুষ্ট এবং সম্মাশ্লনি মবাধ কেরেন।  

প্রধানমন্ত্রী ভােিীয় সম্প্রদারয়ে মনিৃবৃন্দ, মেচ্ছারসবক মগাষ্ঠী, শ্লবশ্লভন্ন সংস্থা, অসামশ্লেক বুশ্লক্ত এবং সেকাশ্লে 
আশ্লধকাশ্লেক, যাাঁো অপারেশন গঙ্গারক সিল কেরি শ্লনেলস কাজ করেরেন, িাাঁরদে উষ্ণ অশ্লভনন্দন জানান। 
অপারেশন গঙ্গায় যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল পরেে মদশাত্মরবারধে মানশ্লসকিা, সামাশ্লজক মসবা ও দলগি সংহশ্লিে 
প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মমাদী বরলন, শ্লবশ্লভন্ন সামাশ্লজক সংগঠন শ্লবরদরশে মাটিরিও ময শ্লনিঃোেয মসবাে 
দষৃ্টান্ত মেরিরে, িা প্রকৃিপরে ভােিীয় সভুিাে মূলুরবাধগুশ্ললরকই প্রশ্লিিশ্ললি করে। 

ইউরেন সংকরেে সময় ভােিীয় নাগশ্লেকরদে শ্লনোপত্তা শ্লনশ্লিি কেরি সেকারেে প্রয়াসগুশ্লল সম্পরকয  প্রধানমন্ত্রী 
ইউরেন ও প্রশ্লিরবশী করয়কটি মদরশে মনিৃবৃরন্দে সরঙ্গ িাাঁে বুশ্লক্তগি আলাপ-আরলার্চনাে কোও স্মেণ করেন। 
ভােিীয়রদে শ্লনোপত্তা শ্লনশ্লিি কেরি এই মদরশে সেকােগুশ্লল ময সহায়িা করেরে, িাে জনু শ্রী মমাদী 
কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করেন। 

শ্লবরদরশ ভােিীয়রদে শ্লনোপত্তায় সেকাে সবযদাই সরবযাচ্চ অগ্রাশ্লধকাে শ্লদরয় োরক বরল পুনোয় উরেি করে 
প্রধানমন্ত্রী বরলন, ময মকানও আন্তজয াশ্লিক সঙ্করেে সময় নাগশ্লেকরদে সহায়িায় ভােি িৎপেিাে সরঙ্গ কাজ 
করেরে। বসুধধব কুেুম্বকম্ – এে সুপ্রার্চীন আদশয অনসুেণ করে ভােি আপৎকালীন পশ্লেশ্লস্থশ্লিরি অনু মদরশে 
নাগশ্লেকরদে মানশ্লবক সহায়িা শ্লদরয়রে।  

নিুন শ্লদেী 
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