ভূ টান ধানম ীৰ ভাৰত ল চৰকাৰী মণ স ে
ছ িব
ভাৰতৰ

যু য়া

ী জািৰ
ধানম ীৰ আম ণ েম ভূ টানৰ

ধানম ী িলওনেছন চিৰঙ

টাবেগেয় ১০-১৮ জানুৱাৰী ২০১৫ তািৰেখ চৰকাৰী
আেহ । ধানম ী গৰাকীৰ
১১-১৩ জানুৱাৰী

মণত ভাৰতৈল

মণ কায সূচীৰ িভতৰত আিছল ২০১৫ চনৰ

জৰাটৰ আহেমদাবাদ,১৪-১৫ জানুৱাৰী নতু ন

িদ ী,১৬-১৮ জানুৱাৰী বু গয়া আৰু বাৰাণসী ।
ভূ টানৰ

ধানম ীৰ প ী আউম টািচ দামা,স ানীয় িবেদশম ী িঝনিঝন

ডাৰিজ,স ানীয় আিথক িবষয়ক ম ী নৰেবা উৱাংচু ঙ আৰু ভূ টান ৰাজ
চৰকাৰৰ উ পদ

আেমালা িবষয়া সকল

ধানম ীৰ ভাৰত

মণৰ

সহেযািগ হব ।
আহেমদাবাদত ভূ টান

ধানম ী গৰাকীেয় ভাইে

জৰাট সনিমলনত

অংশ

হণ কেৰ আৰু নেৰ

মাদীৰ উেদ াগত

সফল

ক সমুহ পিৰদশন কেৰ ।পিৰদশন কৰা

জৰাট ই াৰেন েনল িফন া
বধন ক (ি ল ডেভলপেম
পাক আৰু িকড

িচ

।

টক-িচ
ইনি

জৰাটত

ািপত হাৱা

ক সমুহৰ মাজত আেছ

(িজআইএফ ), সৗৰপাক, কৗশল
উট),সবৰমতী নদী তীৰ,গিৰমা

ধানম ী গৰাকীেয় বড়নগড়ৰ বৗ

ধম য়

ান

পিৰদশন কেৰ ।
১১ জানুৱাৰী ২০১৫ তািৰেখ ভূ টানৰ
অন ান স া

গণ মান ব ি

ধানম ী চিৰঙ টাবেগেয়

সকলৰ সেত ভাইে

উে াধনী অনু ানত ভাষন িদেয় ।সি লনৰ
মাদীেয় আমি ত স া

বি

াৰ িনেতই

মণৰত

জৰাট সনিমলনৰ
দানম ী নেৰ

সকলৰ সেত পাৱাৰ ভাগত িমিলত হয়

। ধানম ী গৰাকীেয় স ািনত অভ াগত সকলক দুপৰীয়াৰ ভােজেমলেৰ
অপ ািয়ত কেৰ ।
১০ জানুৱাৰী ২০১৫ তািৰেখ ভূ টানৰ

ধানম ী চিৰঙ টাবেগ

দানম ী

মাদীৰ সেত বঠকত িমিলত হয় আৰু ি পা ীক িবষয়সমুহৰ
িব ৃ তভােৱ আেলাচনা কেৰ আৰু অিভ

ৰু

আৰু উে গৰ আ িলক আৰু

আ জািতক িবষেয়ও আেলাচনা কেৰ ।উভয়

ধানম ী ভাৰত আৰু ভূ টানৰ

মাজত

থকা বতমানৰ ব ু পূণ আৰু িনিবৰ বুজাপৰাপূণ স

বােব সে াি

কাশ কেৰ আৰু এই স

তালাৰ বােব স িত
দুেয়াগৰাকী

কৰ

ক আৰু অিধক শি শািল কিৰ

কাশ কেৰ ।

ধানম ীেয় দুেয়ােদশৰ মাজত থকা জলিবদু ত

সমুহত

সহেযািগতা দুেয়ােদশৰ কাৰেন উপেযািগতা পূণ আৰু দুেয়ােদশৰ মাজত
উইন-উইন পিৰেবশৰ মাজত

ত কৰা হেছ বুিল ঐক মত পাষণ কেৰ

।আ চৰকাৰী মেডলৰ অধীনত ২৯৪০ মগাৱট িবদু ত উতপাদন
স

িনিময়মাণ িতিনটা জলিবদু ত

ধানম ীেয় সে াি

ক ৰ অ গিত স

েক দুই গৰাকী

কাশ কেৰ ।ভাৰত-ভূ টান যু য়া উেদ াগত দহ

হাজাৰ মগাৱাট িবদু ত উতপাদনৰ উেদ াগৰ দায়ব তাৰ
তওঁেলােক ২১২০ মগাৱাট িবদু ত উতপাদন
উেদ াগৰ
ভূ টানৰ

ক ৰ
ধানম

মতা

ী তােৰ স

মতা স

কাশ কেৰ ।
চািৰটা যু য়া

কৰাৰ কাৰেন আ হ

কাশ কেৰ ।

জৰাটৰ মুখ ম ী

মতী আনি েবন

গৰাকীেয় পাছত

পেটলৰ সেেতা সা াত কেৰ । জৰাটৰ পৰা ভূ টােন িবিনেয়াগ আৰু
বািণিজ ক স াৱনাসহ ভূ টান আৰু
িবষেয় তওঁেলােক আেলাচনা কেৰ ।

জৰাটৰ সহেযািগতাৰ

সমুহৰ

নতু নিদ ীত ভূ টানৰ

ধানম ী গৰাকীেয় ভাৰতৰ ৰা পিত গৰাকীৰ সেত

সা াত কেৰ ।েতওঁেলােক ক ীয় গৃহম ী ৰাজনাথ িসঙ িবেদশ পিৰ মা
ম ী

মতী সুষমা

ৰাজ,িব ম ী

অৰুণ জটিল, িতৰ৭◌া ম ী

মেনাহৰ পািৰ ৰ,িবদু ত ম ী িপষুষ গােৱল,ৰা ীয় িনৰাপ া উপেদ া
অিজত ডাভাল আৰু িবেদশ সিচব
উ

মতী সুজাতা িসঙক সা াত কেৰ ।

আৰু ব ু পূণ পিৰেবশৰ মাজত অনুি ত বঠকসমুহত দুেয়ােদশৰ

মাজত িবদ মান এক অনন আৰু িবেশষ স

কৰ বিশ

িতফিলত হয়

আৰু পাৰ িৰক আ া,সহেযািগতা আৰু বুজাপৰাৰ মাজত অনুি ত হিছল
।
১৬-১৮ জানুৱাৰী ২০১৫ তািৰেখ ভূ টানৰ
বাধগয়াৰ পিব

ধানম ীেয় বাৰানণসী আৰু

ান সমুহ পিৰদশণ কেৰ ।ভূ টানৰ জনসাধাৰেণ িয সময়ত

তওঁেলাকৰ চতু থ ৰজা িজগে

িসংেগ ৱাংচু কৰ ষাটতম জ

বািষকী

উদযাপন কেৰ সই এেকই িবেশষ বছৰেটাত ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ তৰফৰ
পৰা ভূ টানৰ

ধানম ীক বাধগয়াত এটা বািধবৃ ৰ চৰাগছ ◌ু পহাৰ

ৰূেপ

দান কৰা হিছল ।

ভূ টানৰ

ধানম ীৰ ভাৰত

মণ দুেয়ােদশৰ শীষ

ৰীয়

মণ িবিনময়ৰ

ঐিতহ েৰ পুণৰ উ ািৰত এক উদাহৰন আৰু দুই িনকট ব ু ৰ মত
িবিনময়ৰ িনদশণ । ভাৰত আৰু ভূ টানৰ মাজত
স

কক এই

সফল ি পা ীক

েণ আৰু অিধক শি শািল কিৰ তু িলব ।

নতু ন িদ ী
১৮ জানুৱাৰী ২০১৫

