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নিউনিলেণ্ডৰ উপ-প্ৰধািমন্ত্ৰী তথা বৈলেনিক মন্ত্ৰী, উইিষ্টি নপটাৰচৰ
বৈলত ভাৰতৰ বৈলেনিক পনৰক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ নিপানিক বৈঠক
ফেব্ৰুৱাৰী 26, 2020

নিউনিলেণ্ডৰ মািিীয় উপ-প্ৰধািমন্ত্ৰী তথা বৈলেনিক মন্ত্ৰী, উইিষ্টি নপটাৰলে ৈানিিয মন্ত্ৰী ফেনিে
পাকক াৰ আৰু এটা ৈানিনিযক প্ৰনতনিধীৰ েে সহ েনেত ৈৰ্কৰ 25ৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰী তানৰখলে
িাৰত ভ্ৰমিৰ উলেলিয আনহ উপনিত হয়নহ।
উপ-প্ৰধািমন্ত্ৰী তথা বৈলেনিক মন্ত্ৰী গৰাকীলয় িাৰতীয় বৈলেনিক পনৰক্ৰমা মন্ত্ৰী, এছ. িয়িংকৰৰ
বসলত ফেব্ৰুৱাৰী 26, 2020 তানৰলখ এক আলোেিাত নমনেত বহ েুলয়াখি ফেিৰ মািৰ নিপানিক
সম্পকক ৰ েগলত ৰািলিনতক, অথকলিনতক, প্ৰনতৰিা, সুৰিা আৰু েুলয়াখি ফেিৰ িিসাধাৰিৰ মািত
থকা সম্পকক ৰ ৈতক মাি নিনত সন্দিক লতা পৰ্যকযালোেিা কলৰ।
এই বৈঠকৰ পাছলতই হাইদ্ৰাৈাে হাউেত আলয়ানিত এক বিি আহাৰ অিুষ্ঠািত িাগ বে ৈানিিয
মন্ত্ৰী পাকক ালৰ ফেব্ৰুৱাৰী 26, 2020 তানৰলখ মািিীয় ৈানিিয আৰু উলেযাগ মন্ত্ৰী নপয়ুৰ্ ফগালৱেক
সািাত্ কলৰ। এলকটা নেিলত মন্ত্ৰী পাকক ালৰ মািিীয়া নৈত্তমন্ত্ৰী নিমকো সীতাৰমিৰ বসলতও নমনেত
হয়।
উপ-প্ৰধািমন্ত্ৰী নপটাৰলে ফেব্ৰুৱাৰী 27, 2020 তানৰলখ পনৰলৈি, ৈি আৰু িেৈায়ু পনৰৱতক ি মন্ত্ৰী,
প্ৰকাি িাৱাল়েকাৰক সািাত্ কনৰৈ। আিহালত নিউনিলেণ্ডৰ প্ৰনতনিধীৰ েেলটালৱ মুম্বাই ভ্ৰমি কনৰ
িাৰতীয় উলেযাগীসকেৰ বসলত কলথাপকথিত নমনেত হৈ।
নিউনিলেণ্ডৰ উপ-প্ৰধািমন্ত্ৰী গৰাকীলয় ইনতমলধযই ফতেঁ ওৰ িাৰত ভ্ৰমিৰ পূলৈক “িাৰত ২০২৫- সম্বন্ধ
ফিত্ৰত নৈনিলয়াগ”, িীৰ্কক এক িৱ-ফকৌিেগত পত্ৰ প্ৰকাি কনৰলছ নৰ্য ‘নিউনিলেণ্ড সনিনেত িাৰত
ফকৌিে ২০১১’ৰ ধাৰাৈানহক ৰূপ। িাৰতীয় বৈলেনিক পনৰক্ৰমা মন্ত্ৰী গৰাকীলয় প্ৰকাি কৰা অিুসনৰ
এই ফকৌিেগত পত্ৰই েুলয়াখি ফেিৰ মািৰ সম্পকক উন্নত কৰাৰ প্ৰনত থকা সনেচ্ছালক প্ৰকাি কনৰলছ
নৰ্য পৰস্পৰলৰ এক উলমহতীয়া েিয। ফসৌৰ িনি আৰু িেৈায়ু সম্বন্ধীয় কাৰ্যকযৰ নেিত সহলৰ্যানগতাৰ

প্ৰসাৰতা ৈৃনিৰ ৈালৈ আৰু েগলত িাৰত-প্ৰিান্ত মহাসাগৰীয় উলেযািাৰ ফিত্ৰলতা সেঁহানৰ প্ৰোি কৰাৰ
ৈালৈ নিউনিলেণ্ডক িাৰলত ধিযৈাে জ্ঞাপি কলৰ।
েুলয়া পিই িাৰত-প্ৰিান্ত মহাসাগৰীয় ফিত্ৰ সন্দিক ত পৰস্পনৰক মতামতৰ আোি প্ৰোি কৰাৰ
েগলত পূৱ এনছয়া সনিেি আৰু এলি প্ৰাসংনগক মঞ্চ সমূহত এলকেলগ কাম কনৰ ফৰ্যাৱাৰ ৈালৈ
সহমত প্ৰকাি কলৰ। উি ফিত্ৰত িানন্ত আৰু সুনিৰতা ৈিাই ৰখাৰ উলেলিয ইউ এি নে এে অ
এছ ফক ধনৰ সাৈকলিৌমত্ব, ফিত্ৰীয় অখণ্ডতা আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় আইিৰ প্ৰনত সিাি প্ৰেিকিৰ মহত্ব
সন্দিক ত গুৰুত্ব আলৰাপ কলৰ। ফতেঁ ওলোলক এক সুনিৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ৈানিনিযক পনৰলৈিৰ প্ৰলয়ািিীয়তা
সন্দিক ত আৰু েগলত নৈশ্ব ৈানিিয সংিাৰ বসলতও গঠিমূেকিালৱ িন়েত ফহাৱাৰ নেিত সহমত
প্ৰকাি কলৰ। তালৰাপনৰ, িাৰতৈৰ্কই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সুৰিা পনৰৰ্েৰ িায়ী সেসযপে োিৰ ৈালৈ
অৈযাহত ৰখা ফেষ্টাৰ নেিলতা নিউনিলেলণ্ড নিিৰ পূিক সমথকি থকাৰ কথা প্ৰকাি কলৰ।
নিউনিলেণ্ডত, নেিক নেলি ৈৃনি পাই অহা িাৰতীয় প্ৰৈাসী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে েুলয়াখি ফেিলৰ
মািত এক িনিিােী সম্পকক গন়ি তু নেলছ আৰু ই, েুলয়াখি ফেিলৰ মািত থকা আত্মীয়তাক এক
িতু ি ৰূপ নেয়াৰ ফিত্ৰত সকাৰাত্মক িূ নমকা পােি কনৰলছ।

িতু ি নেল্লী
ফেব্ৰুৱাৰী 26, 2020
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