
  থাইলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (জনু ১৬-১৮,২০১৬) 

বাৰতৰ প্ৰধানভন্ত্ৰীৰ আভন্ত্ৰনক্ৰমভ এক চৰকাৰী ভ্ৰভণত জনুৰ ১৬-১৮, 
২০১৬ বাৰতলৈ আমহ ভহাভানয জজমনমৰৈ প্ৰায়ুত চান-ও-চা । ২৬ জভ, 
২০১৪ চনত থাইমৈণ্ডৰ প্ৰধানভন্ত্ৰী জহাৱাৰ াছত জজমনমৰৈ প্ৰায়তু চান-ও-
চা ৰ এইয়া প্ৰথভম া বাৰত ভ্ৰভণ ।প্ৰধানভন্ত্ৰী জজমনমৰৈ প্ৰায়ুতৰ ভ্ৰভণত 
সংগ দিফ  জতওঁৰ ত্নী,এমচাদচময়  প্ৰমপচাৰ নাৰাণণ চান-ও-চা আৰু এ া 
উচ্চ মণায়ৰ প্ৰদতদনদধৰ িৈ, মাৰ ভাজত আমছ উ প্ৰধানভন্ত্ৰী,ভন্ত্ৰীসবাৰ 
জকফাগৰাকী ভন্ত্ৰী,উচ্চস্তীয় কভণকতণ া আৰু ফাদণজয জেত্ৰৰ জনতা সকৈ । 

থাইমৈণ্ডৰ প্ৰধানভন্ত্ৰী গৰাকী ১৬ জনু ২০১৬ তাদৰমথ নতুন দিল্লীত উদিত 
হফ ।ভ্ৰভণৰত সন্মানীয় ফযদিসকৈ ১৭ জনু তাদৰমে ৰাদতুৱা ৰাষ্ট্ৰদত 
বৱনত গাৰ্ণ  অৱ অনাৰ অনুমফেন কদৰফ আৰু ভহাত্মা গাদিৰ সভাদধত 
ভাৈযিান কদৰফ ।দফমিশভন্ত্ৰী শ্ৰীভতী সুষভা স্বৰামজ থাইমৈণ্ডৰ প্ৰধানভন্ত্ৰী 
গৰাকীক সাোত কদৰফ । 

থাই প্ৰধানভন্ত্ৰী গৰাকী ১৭ জনু তাদৰমে প্ৰধানভন্ত্ৰীক সাোত কদৰফ আৰ ু
প্ৰদতদনদধ মণায়ৰ বফঠক অনুদিত কদৰফ ।প্ৰধানভন্ত্ৰী ভ্ৰভণৰত প্ৰধানভন্ত্ৰী 
আৰু জতওঁৰ প্ৰদতদনদধ সকৈৰ সন্মানমথণ এক িুৰীয়াৰ জবাজমভৈৰ 
আময়াজন কৰা হফ ।থাই প্ৰধানভন্ত্ৰীময় উ ৰাষ্ট্ৰদত হাদভি আনচাদৰৰ 
বসমত সাোত কদৰফ ।১৭ জনু তাদৰমে দপদক/দচআইআই/অযামচামচভৰ দ্বাৰা 
আময়াদজত এেদন ফাদণদজযক প’ৰাভত থাই প্ৰধানভন্ত্ৰী গৰাকীময় ফিফয 
ৰাদেফ ফুদৈ আশা কৰা বহমছ ।১৭ জনু তাদৰমে এই ভ্ৰভণ কাৈত প্ৰথভ 
বাৰত-থাইমৈণ্ডৰ ভাজত মুটিয়া ফাদণদজযক প’ৰাভ অনুদিত হফ আৰু 
জতওঁমৈামক ফাদণদজযক অনুিানৰ ফামফ প্ৰাস্তাফ আগফঢাফ ।নতুনদিল্লীৰ াছত 



থাই প্ৰধানভন্ত্ৰী গৰাকী ১৮ জনু তাদৰমে ফুদ্ধগয়া দৰিশণন কদৰফ আৰ ু
তাৰ াছত থাইমৈণ্ড অদবভুমে প্ৰিান কদৰফ । 

আদছয়ানৰ বসমত বাৰতৰ জকৌশৈগত অংশীিাদৰত্বৰ এক গুৰুত্বূণণ আৰু 
অদফমেিয উািান হৈ থাইমৈণ্ডৰ বসমত বাৰতৰ সুসম্পকণ  ।বাৰতৰ ‘ূৱলৈ 
জচাৱা ‘নীদত থাইমৈণ্ডৰ ‘দিভলৈ জচাৱা’ নীদতৰ দৰূৰক,দম িমুয়ামিশমক 
ঘদনি কদৰমছ ।উচ্চমণায়ৰ ভজফুত দদ্বােীক আিানপ্ৰিান আৰ ুদনয়দভত 
দদ্বােীক প্ৰদতিাদনক বফঠক বাৰত-থাইমৈণ্ডৰ সম্পকণ ৰ এক ফহৃত জপ্ৰৰনা 
ৈাব আৰ ুদনৰাত্তা ,প্ৰদতৰো,ফাদনজয,দফজ্ঞান আৰু প্ৰমুদি আৰু দশোৰ 
দনদচনা গুৰুত্বূণণ জেত্ৰসভুহত সহমমাদগতা ফৃদদ্ধৰ ভুৈ চাদফকাঠি । বাৰত 
আৰু থাইল্ণ্ণ্ডৰ ভাজত ভজফতু অথণলনদতক সহমমাদগতা আৰু দদ্বােীক 
ফাদণদজযক অগ্ৰগদত আৰ ুদফদনময়াগৰ ফহুভুেীকৰনমৰ প্ৰপাইৈ প্ৰদতপদৈত হয় 
িমুয়ামিশৰ ভাজত অথণলনদতক আিানপ্ৰিানৰ উন্নয়ন আৰু দৰক্কতাৰ জেত্ৰত 
। বাৰত-থাইমৈণ্ডৰ ভুৈ বহমছ ফযাক ভানহুৰ বসমত ভানুহৰ জমাগামমাগ । 
২০১৫ চনত এক দভদৈয়নতলকও অদধক বাৰতীয় মণ ক থাইমৈণ্ড ভ্ৰভণ 
কমৰ আৰ ুএকৈােৰ অদধক থাই মণ মক বাৰত ভ্ৰভণ কমৰ । 

নতুন দিল্লী 

জনু ১৬,২০১৬      

 

 

 

  

 


