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নামিমিয়াৰ উপ প্ৰধান িন্ত্ৰী আৰ ুমিদেশ িন্ত্ৰী, িাননীয় মিদেে ননটুদবা নন্দী নডাইটৱাদে 17-21 জলুাই 2022 
তামৰখললদে ভাৰত ভ্ৰিণ েমৰদে ভাৰত-আমিো মিোশ অংশীোমৰত্বৰ ওপৰত 17তি মিআইআই এমিি নিংে 
বিঠেত অংশগ্ৰেণ েমৰিলল আৰ ুভাৰত আৰ ুনামিমিয়াৰ িাজত মিপক্ষীয় আদলািনা েৰাৰ িাদি। 
 
এই ভ্ৰিণত, উপ প্ৰধান িন্ত্ৰীজদন ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপমতে লগ েদৰ। নতওঁ লগদত মিদেশ মিষয়ে িন্ত্ৰী, ডঃ 
এে জয়শংেৰ আৰু পমৰদৱশ, িন আৰ ুজলিায় ুপমৰৱতত ন িন্ত্ৰী, শ্ৰী ভূদপন্দ্ৰ যােৱৰ বৈদত মিপক্ষীয় আদলািনাৰ 
এে মিসৃ্তত িক্ৰ েদৰ। এই ভ্ৰিণত, মতমনখন িজুািুমজৰ স্মাৰে-পত্ৰ স্বাক্ষৰ েৰা েয়, নৈয়া বেদে (a) ভাৰত 
আৰ ু নামিমিয়াৰ িাজত ‘িনযপ্ৰাণী ৈংৰক্ষণ আৰ ু িেনশীল বজৱ বিমিত্ৰয উপদয়াগ’ৰ ওপৰত িুমি, (b) 
নামিমিয়া আৰ ুভাৰতৰ িাজত িুমি ‘কূটলনমতে অমভযানৰ ৈেৈযৈেলৰ স্বািী িা স্ত্ৰী আৰু মনভত ৰশীলৈেলে 
লাভোয়ে েিতৈংস্থানৰ িাদি িদনানয়ন’ আৰ ু (c) ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফদৰন মিে মিজ্ঞান মিশ্বমিেযালয় 
(এনএফএেইউ) আৰ ুনামিমিয়ান আৰক্ষী ফদৰন মিে মিজ্ঞান প্ৰমতষ্ঠানৰ (এনমপএফএেআই) িাজত িুজািমুজৰ 
স্মাৰে-পত্ৰ। 
 
ভ্ৰিণোৰী উপ প্ৰধান িন্ত্ৰীগৰােীদয় মিআইআই এমিি নিংে বিঠেৰ উদিাধনীত মনজৰ ভাষণ প্ৰোন েদৰ 19 
জলুাই 2022 তামৰদখ। এই বিঠেখনৰ নপ্ৰক্ষাপটত, নামিমিয়াৰ বৈদত িযৱৈায় েৰাৰ ওপৰত এে ৰাষ্ট্ৰ 
ৈমিলন অনুমষ্ঠত েৰা েয় 20 জলুাই 2022 তামৰদখ য’ত প্ৰিুখ িযৱৈাময়ে প্ৰমতষ্ঠান আৰ ুিযৱৈায়ীৈেল 
উপমস্থত কাদে। ভ্ৰিণোৰী উপ প্ৰধান িন্ত্ৰীগৰােীদয় লগদত িযৱৈায় বিঠে েদৰ অকতনীমতৰ িতোদতা খড আ আৱমৰ 
যাৰ মভতৰত আমেল কু্ষদ্ৰ উদেযাগ, পুনৰিযৱোৰদযাগয শমি, েৃমষ উপেৰণ আৰু প্ৰযুমি, ষ্টাটত আপ আৰ ু
প্ৰমতদষধে উৎপােন আমে। 
 
নামিমিয়াৰ উপ প্ৰধান িন্ত্ৰী আৰ ু মিদেশ িন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰিদণ েদুয়াখন নেশৰ িাজৰ মিপক্ষীয় ৈম্পেত ে এে 
শমিশালী গমত মেি িমুল আশা েৰা বেদে। 
 
নতুন মেল্লী 
জলুাই 20, 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. 

 


