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কুৱেইট ৰাজ্যৰ বিৱেশ মন্ত্ৰী আৰু সংসে বিষয়ক ৰাবজ্যক মন্ত্ৰী, মাননীয় শ্বেখ ডঃ আৱেে 

নাৱেৰ আল-মহম্মে আল-োিাহৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (মােচ  17-18, 2021) 

মাৰ্চ  18, 2021 

 

কুৱেইট ৰাজ্যৰ বিৱেশ মন্ত্ৰী আৰু সংসে বিষয়ক ৰাবজ্যক মন্ত্ৰী, মাননীয় শ্বেখ (ডঃ) আৱেে নাৱৰ্ৰ আল-মহম্মে আল-ৰ্ািাৱহ 17-18 মাৰ্চ , 2021 তাবৰৱখ 

ভাৰত ভ্ৰমণ কৱৰ মাননীয় বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জ্য়শংকৰৰ বনমন্ত্ৰণত। দুৱয়াজ্ন মন্ত্ৰীৱয় 18 মাৰ্চ  2021 তাবৰখৰ ৰাবতপুো লগ হয় আৰু ভাৰত-

কুৱেইট বিপক্ষীয় সম্বন্ধৰ সকৱলা বেশ বনৰীক্ষণ কৱৰ আৰু আঞ্চবলক ঘটনাসমূহ আৱলাৰ্না কৱৰ। শ্বতওঁৱলাৱক দুৱয়াখন শ্বেশৰ মাজ্ৰ পাৰম্পবৰক আৰু 

িনু্ধত্বৰ িাৱন্ধানত অবিক গবত প্ৰোন কৰাৰ উপায় আৰু িৰণ অৱম্বষণ কৱৰ। 

 

বিৱেশ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্বেখ আৱেে নাৱৰ্ৱৰ বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীক কুৱেইটৰ প্ৰিান মন্ত্ৰী মাননীয় শ্বেখ ৰ্ািাহ খাৱলে আল-হামাে আল-ৰ্ািাহৰ ফালৰ পৰা 

প্ৰিান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ শ্বমাডীৰ িাৱি বলখা এখন বৰ্ঠি প্ৰোন কৱৰ। 

 

এই ভ্ৰমণকালত, সম্বন্ধৱটা গবত বেয়াৰ িাৱি বিৱেশ মন্ত্ৰী স্তৰৰ এক যূটীয়া মন্ত্ৰী পবৰষেৰ স্থাপনৰ ওপৰত এক যূটীয়া বিিৃবত বৰজু্ কৰা হয়। যুটীয়া পবৰষে 

বিঠক (শ্বজ্বৰ্এম) এক শ্বভটি বহৰ্াৱপ কাযচ কবৰি সকৱলা বিপক্ষীয় সংগঠবনক শ্বযাগাৱযাগত শ্বযৱন বিৱেশ কাযচালয় আৱলাৰ্না আৰু যুটীয়া কমচৰত শ্বগাট। 

হাইড্ৰ'কািচন, মানে শবি আৰু ৰ্লন, আৰু স্বাস্থযযত্নৰ ওপৰত থকা িতচ মান যুটীয়া কমচৰত শ্বগাটসমূহৰ িাবহৱৰও িাবণজ্য আৰু বিবনৱয়াগ, প্ৰবতৰক্ষা আৰু 

সুৰক্ষা আবেৰ ওপৰত নতুন শ্বজ্ডাবিউবৰ্ স্থাপনৰ কথা আৱলাৰ্না কৰা বহৱছ। 

 

বিৱেশ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্বেখ ডঃ আৱেে নাৱৰ্ৱৰ ভাৰত ৰ্ৰকাৰক িনযিাে জ্ঞাপন কৱৰ কুৱেইটক 200,000 'ভাৰত বনবমচত' শ্বকাবভবেল্ড প্ৰবতৱষিক শ্বযাগান 

িৰাৰ িাৱি ফব্ৰুোৰী 2021ত। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীয় কুৱেইট ৰাজ্যৰ শ্বনতৃত্ব আৰু ৰ্ৰকাৰক িনযিাে বেৱয় শ্বকাবভড-19 মহামাৰীৰ সময়ত এক িৃহৎ ভাৰতীয় 

সম্প্ৰোয়ৰ যত্ন শ্বলাোৰ িাৱি। শ্বতওঁ আশা কৱৰ শ্বয ভাৰতীয় সম্প্ৰোৱয় কুৱেইটলল অবিক সংখযাত শীৱে যাত্ৰা কবৰি পাবৰি। শ্বতওঁ শ্বকাবভড-19 মহামাৰীৰ 

বিৰুৱে যঁুজ্ত কুৱেইট ৰাজ্যলল ভাৰতৰ অবিবিন্ন সমথচন প্ৰকাশ কৱৰ। দুৱয়া পক্ষই স্বাস্থয সুৰক্ষাৰ শ্বক্ষত্ৰত সহৱযাবগতা উন্নত কৰাৰ প্ৰৱয়াজ্ন থকা িুবল 

মাবি হয়। 

 

ভাৰত বহৱছ কুৱেইটৰ িৃহত্তম িাবণবজ্যক অংশীোৰ। শবি, িাবণজ্য, স্বাস্থযযত্ন, প্ৰবতৰক্ষা আৰু সুৰক্ষা, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুবি, তথয প্ৰযুবি, ৰ্াইিাৰ সুৰক্ষা, 

সংসৃ্কবত, বশক্ষা আৰু পযচটনৰ খণ্ডত সম্বন্ধ অবিক শবিশালী আৰু গভীৰ কৰাৰ গুৰুত্বপূণচ সুৱযাগ আৱছ। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় কুৱেইটৰ পৰা ভাৰতলক 

অবিক বিবনৱয়াগৰ আমন্ত্ৰণ জ্নাই বভন্ন খণ্ডত যাৰ বভতৰত আবছল শবি, আিঃগাঁথবন, খােয সুৰক্ষা, স্বাস্থযযত্ন আৰু বশক্ষা। 

 

দুৱয়াজ্ন মন্ত্ৰীৱয় শ্বশহতীয়া আঞ্চবলক আৰু আিঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘটনাসমূৱহা আৱলাৰ্না কৱৰ, আৰু িহুপক্ষীয় মঞ্চত পাৰস্পবৰক ৰুবৰ্ৰ বিষয়ৱিাৰৰ ওপৰত ঘবনষ্ঠ 

সমন্বয় ৰখাৰ িাৱি মাবি হয়। দুৱয়া পক্ষই যুটীয়া ভাৱে বনজ্ৰ মাজ্ৰ কূটলনবতক সম্বন্ধ স্থাপনৰ 60তম িাবষচকী উেযাপন কবৰি 2021-22ত। 

 

নতুন বেল্লী 

মােচ  18, 2021 

 

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. 


