Official Visit of His Royal Highness Prince Salman bin Abdulaziz
Al Saud Crown Prince,Deputy Prime Minister and Defence
Translation)
চাউদী আৰব সা�াজয্ৰ ৰাজকীয় মহামানয্ ৰাজকুমাৰ চালমান িবন
আ�ুলািজজ অল চাউদ, যুৱৰাজ ,উপ �ধানম�ী আৰু ৰ�া ম�ীৰ
আনু�ািনক ভাৰত �মণ ৷
েফ�ৱাৰী ২১,২০১৪
১.

উপ ৰা�পিত � এম.হািমদ আনছািৰৰ আম�ন �েম চাউদী আৰৱ

সা�াজয্ৰ মহামানয্ ৰাজিষক ৰাজকুমাৰ চালমান িবন আ�ুলািজজ অল
চাউদ,যুৱৰাজ,উপ �ধানম�ী আৰু ৰ�াম�ীৰ ২৬ েফ�ৱাৰী ২০১৪
তািৰখৰ পৰা ২৮ তািৰখ ২০১৪ তািৰখৈল আনু�ািনক ভাৰত �মন ৷
েতওঁৰ ৈসেত েকিবেনট ম�ী সকল,উ� পদ� িবষয়া সকল আৰু উেদয্াগ
জগতৰ েকে�ইন সকলেক অ�ভূর্ � কিৰ এক উ� �ৰৰ �িতিনিধ দল
আিহব ৷
২.

চাউদী আৰবীয়া সা�াজয্ৰ পৰা এইচআৰএইচ ৰাজকুমাৰ চালমান িৱন

আ�ুলািজজ অল ছাউদৰ এই ভাৰত �মন েদশ খনৰ পৰা শীষর্তম
ৰাজৈনিতক �মন ৷ ইয়াৰ পূেবর্

দুটা পিৱ� মছিজদৰ ত�াবধায়ক –

মহামানয্ ৰজা আ�ুলা িবন আ�ু�ািজজ অল চাউেদ ২০০৬ চনৰ জানুৱাৰী
মাহত গন�ত িদৱসৰ মুখয্ অিতিথ িহচােপ ভাৰত �মণ কিৰিছল
৷�ধানম�ী ড. মনেমাহন িসেঙ ২০১০ চনত কৰা িৰয়াধ �মণ আৰু ২০১০
চনৰ ২৮ েফ�ৱাৰী তািৰেখ িৰয়াধ েঘাষনা প� �া�েৰ
িনৰাপত্তা,অথর্নীিত,ৰ�া আৰু ৰাজৈনিতক ে�� সমুহক সামিৰ েকৗশলগত

অংশীদািৰ�ৰ িদশত দুেয়ােদশৰ ি�পা�ীক চু ি�ক অিধক উ�র্ ৈল আেগাৱাই
িনেছ ৷
৩.

ৰাজকীয় মহামানয্ যুৱৰাজ গৰাকীেয় েতওঁৰ �মণ কালত ৰা�পিত �

�নৱ মূখর্াজী আৰু �ধানম�ী ড.মনেমাহন িসঙক সা�াৎ কিৰব ৷েতওঁ
স�ািনয় উপ ৰা�পিত গৰাকীৰ ৈসেত ি�পা�ীক ৈবঠকত িমিলত হব ৷
৪. েশহতীয়া বছৰেবাৰত জনসাধাৰনৰ ৈসেত জনসাধাৰনৰ স�কর্ ৰ িভিত্তত
ভাৰত আৰু ছাউদী আৰবীয়াৰ মাজত ব�ু � স�� গাঢ় ৈহ উিঠেছ
৷দুেয়ােদশৰ গৰু� থকা শি�,িনৰাপত্তা,অথর্নীিত ৰ�া আৰু ৰাজনীিতেক
সামিৰ মুখয্ ে�� সমুহত েশহতীয়া ভােৱ ি�পা�ীক সহেযািগতা বৃি� পাইেছ
৷
৫. ২০১২-১৩ চনত ৪৩ িবিলয়ন আেমিৰকান ডলাৰতৈক অিধক ি�পা�ীক
বািণজয্ কিৰ ছাউদী আৰাবীয়া আমাৰ চতু থর্ বৃহৎতম বািণিজয্ক অংশীদাৰ
িহচােপ পিৰগিনত ৈহেছ ৷ছাউদী আৰাবীয়া ভাৰতৰ এক বৎহতম খাৰুৱা
েতল েযাগান ধেৰাতাও ৷ ২০১২-১৩ চনত আমাৰ মুঠ খাৰুৱা েতল
ৰ�ানীৰ �ায় এক প�ামাংশ ছাউদী আৰবীয়াৰ পৰা আিহিছল ৷
৬. ছাউদী আৰাবীয়াত থকা ভাৰতীয় নাগিৰেক েদশ খনৰ এক বৃহৎতম
�বাসী নাগিৰকৰ স�দায় গঠন কিৰেছ আৰু েতওঁেলােক েতওঁেলাকক
অভয্থর্না কৰা েদশ খনৰ িবকাশ আৰু উ�য়নত অ�যর্য্া� অিৰহনা েযাগাই
অহােতা �শংসনীয়ভােৱ �ীকাৰ কৰা ৈহেছ ৷বতর্ মান ছাউদী আৰাবীয়াত
২.৮৮ িমিলয়নতৈকও অিধক ভাৰতীয় নাগিৰেক বসবাস কিৰ আেছ ৷

নতু ন িদ�ী

েফ�ৱাৰী ২১,২০১৪

