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বৈদেশিক পশিক্ৰমা মন্ত্ৰী আিু মালদ্বীপি বৈদেশিক মন্ত্ৰীি মাজত হ াৱা 
বৈঠক 

আগষ্ট 13, 2020 

 
1. ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰী ড এচ. জয়িংকৰ (EAM) আৰু মালদ্বীপৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী 
আব্দুল্লা শ্বাশিেৰ মাজত শভশডঅ' কনফাদৰন্স য াদগ 13 আগষ্ট 2020 তাশৰদে এক বৈঠক অনুশিত 
িয়| 
 

2. এই আদলাচনা ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজৰ উচ্চ-প যায়ৰ শৈশনময়ৰ এক অংি আশিল| এই বৈঠদক 
েইু যেিৰ মাজৰ শদ্ব-পাশিক সম্পকয ৰ এক েশতয়ান যলাৱাৰ লগদত COVID-19 মিামাৰী আৰু শদ্ব-
পাশিক সম্পকয ৰ সন্দভয ত শকিু উদল্লেনীয় য াষণা কৰাৰ সুদ াগ শেদয়| মন্ত্ৰীদ্বদয় ভাৰত আৰ ু
মালদ্বীপৰ মাজৰ সম্পকয ৰ শৈষদয় প যাদলাচনা কদৰ আৰু এই শৈষদয় সন্তুশষ্ট প্ৰকাি কদৰ য  
COVID-19 মিামাৰীদয় েইু যেিৰ মাজৰ শদ্ব-পাশিক সমন্বয়তাৰ গশত মন্থৰ কশৰৈলল সিম যিাৱা 
নাই| ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় মালদ্বীপৰ নাগশৰক আৰু চৰকাৰলল ভাৰতৰ নাগশৰকসকল 
আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা শুদভচ্ছা জ্ঞাপন কদৰ আৰ ু ৰাষ্ট্ৰপশত চশলিৰ চৰকাৰক স-ু
শনশিত কদৰ য  ভাৰত ইয়াৰ চুৈৰুীয়া সাগৰীয় ৈনু্ধ যেিেনৰ কন ন সময়ত সোয় কাষত থাশকৈ| 

 

3. ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় এই শৈষদয় সন্তুশষ্ট প্ৰকাি কদৰ য  ভাৰত আৰু মালদ্বীদপ অশত 
সুহৃেতাদৰ কাম কশৰ COVID-19 মিামাৰীৰ বসদত  ুুঁজ শেদি আৰ ুকয় য  মালদ্বীপ বিদি ভাৰদত 
চুৈুৰীয়া যেিসমূিলল আগৈদ াৱা COVID-19 সম্পকীয় সািা যৰ এক ৈৃিত্তম শিতাশিকাৰী| বৈদেশিক 
পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীদয় এই কথা পনুৰ শনশিত কদৰ য   মালদ্বীপক এই মিামাৰীৰ ফলত যেো 
শেয়া স্বাস্থ্য আৰু অথযলনশতক প্ৰভাৱৰ পৰা ৰিা কশৰৈলল  থাসম্ভৱ সিায় আগৈ াৈলল ভাৰত সোয় 
োয়ৈদ্ধ| ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু শ্বাশিদে কয় য  সমশৃদ্ধৰ ৈাদৈ েইু যেিৰ মাজত 
এক সু-সংদ াগ অশত গুৰতু্বপূণয| 

 

 

4. এই শডশজদেল শভশডঅ কনফাদৰন্সত ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় শনদনাক্ত য াষণাসমিূ 
কদৰ: 
 

(i) ৈৃিত্তৰ মালী সংদ াগ প্ৰকল্প (GMCP): 

 

মালদ্বীপ চৰকাৰৰ এক অনুদৰািৰ প্ৰশত সিাুঁশৰ জনাই, ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় ভাৰত 
চৰকাৰৰ 100 আদমশৰকান ডলাৰৰ এক আশথযক অনুোন আৰু 400 শমশলয়ন আদমশৰকান ডলাৰৰ 
এক নতুন ঋণৰ জশৰয়দত মালদ্বীপত ৈৃিত্তৰ মালী সংদ াগ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ শসদ্ধান্ত য াষণা কদৰ| 



বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় কয় য  মালীক চুৈুৰীয়া দ্বীপসমূি শৱশলশিশল, গাল্িীফাহু ( 'ত ভাৰতীয় 
সামশৰক সীমাৰ অিীনত এো ৈন্দৰ শনমযাণ কশৰ থকা বিদি) আৰু শথলাফুসীৰ (নতুন উদেযাগীক 
এদলকা) বসদত সংদ াগ কৰা ৈৃিত্তম অসামশৰক আন্ত:গাুঁঠশন প্ৰকল্প  'ত 6.7 শক.শম. বে যৰ এেন েলং 
তথা ৈান্ধ শনমযাণ কৰা ি'ৈ| এৈাৰ সমূ্পণয বি য াৱাৰ শপিত এই শৈশিষ্ট প্ৰকল্পই ৪ো দ্বীপৰ মাজৰ 
সংদ াগ স্থ্াপন কশৰৈ, শ দয় মালী অঞ্চলত অথযলনশতক কা য-কলাপৰ উন্নশত কশৰৈ, কমযসংস্থ্াপন সশৃষ্ট 
আৰু সমগ্ৰ নগৰ উন্নয়নক উৎসাশিত কশৰৈ| 
 

(ii) ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত প্ৰতযি মালৈািী যফৰী যসৱা আৰম্ভ: ভাৰতৰ প্ৰিানমন্ত্ৰী জনু, 

2019-ৰ মজশলিত ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত যফৰী যসৱা আৰম্ভ কৰাৰ য াষণাক সুুঁৱশৰ, 

ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় য াষণা কদৰ য  এক প্ৰতযি মালৈািী যফৰী যসৱা অশত 
যসানকাদলই আৰম্ভ কৰা ি'ৈ| বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় কয় য  েইু যেিৰ মাজৰ শদ্ব-পাশিক 
ৈাশণজয আৰু সংদ াগৰ শৈকািত আৰ ুেইু যেিৰ মাজত পৰৱতী সময়ত অথযলনশতক অংিীোশৰত্বৰ 
শৈকািত এই যফৰী যসৱাই শৈদিষ গুৰুত্ব ৈিন কশৰৈ| এই মালৈািী যফৰী যসৱাই সাগৰীয় সংদ াগ 
উন্নত কৰাৰ লগদত মালদ্বীপৰ আমোশনকাৰক আৰু ভাৰতৰ ৰপ্তাশনকাৰকসকলক সামগ্ৰীৰ য াগানত 
আগতীয়ালক আন্দাজ লদগাৱাত সিায় কশৰৈ| এই যসৱাই সামগ্ৰীৰ পশৰৈিনৰ ৈযয় আৰ ু
ৈযৱসায়ীসকলৰ সময়ৰ েৰি হ্ৰাস কৰাত সিায় কশৰৈ| 
 

(iii) 'এয়াৰ যেদভল ৈাৈল'ৰ গঠন: ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত 
েদুয়া যেিৰ মাজত যলাকসকলৰ কমযসংস্থ্াপন, প যেন, জৰুৰীকালীন শচশকৎসা আশেৰ ৈাদৈ অিা-য াৱা 
সম্ভৱ কশৰৈৰ ৈাদৈ এক 'এয়াৰ যেদভল ৈাৈল'ৰ গঠন কৰাৰ য াষণা কদৰ| আমাৰ শৈদিষ সম্পকয ৰ 
প্ৰশত িযান ৰাশে, মালদ্বীপ বিদি এদন প্ৰথমেন চুৈৰুীয়া যেি  াৰ বসদত এয়াৰ ৈাৈল সশৃষ্ট কৰা 
বিদি| এই এয়াৰ ৈাৈদল মালদ্বীপত প যেকৰ আগমণ সম্ভৱ কশৰ ৰাজি সংগ্ৰি কৰাৰ প্ৰশত ভাৰতৰ 
সমথযনদক সূচায়| েদুয়ােন যেিদত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শনয়মাৱলীসমূি  থা থভাদৱ পালন কৰা ি'ৈ| এই 
এয়াৰ ৈাৈলৰ অিীনত প্ৰথমেন শৈমান 18 আগষ্টৰ শেনা আৰম্ভ ি'ৈ ৈুশল আিা কৰা বিদি| 

 

(iv) মালদ্বীপলল অতযাৱিযকীয় সামগ্ৰীৰ য াগান: শদ্ব-পাশিক ৈাশণজয চুশক্ত 1981ৰ অিীনত ভাৰদত 
িাতত যলাৱা োয়ৈদ্ধতাক পূৰণ কশৰ, ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় 2020-21 ৈষযৰ মালদ্বীপলল 
অতযাৱিযকীয় সামগ্ৰীৰ য াগান িশৰৈলল চতয সমূিৰ নৈীকৰণ কৰাৰ শসদ্ধান্ত সেশৰ কদৰ| এই 
সামগ্ৰীসমূিৰ শভতৰত আলু, শপুঁয়াজ, চাউল, য ুঁহু, আো, যচনী, ডাইল আৰু কণীৰ লগদত নেীৰ ৈাশল 
আৰু শিল আশেও সশন্নশৈষ্ট আদি| এই চতয সমূদি োেয সুৰিা আৰু অতযাৱিযকীয় শনমযাণ সামগ্ৰীসমূিৰ 
য াগান স-ুশনশিত কদৰ আৰু যসইৈাদৈ, মালদ্বীপত এই সামগ্ৰীসমূিৰ য াগানৰ শনিয়তা আৰু মূলযৰ 
শস্থ্ৰতা প্ৰোন কদৰ| 
 

COVID-19 মিামাৰীৰ সময়দিাৱাত, য শতয়া সামগ্ৰীৰ ৰপ্তাশনত ৈযা াত জদে, ভাৰদত মালদ্বীপলল 
অতযাৱিযকীয় সামগ্ৰী, োেয আৰু শনমযাণ সামগ্ৰী অশৈৰতভাদৱ য াগান িদৰ| যম' 2020ত, ভাৰদত 580 
েন অতযাৱিযকীয় োেয শমিন সাগৰৰ জশৰয়দত উপিাৰস্বৰদূপও প্ৰোন কশৰশিল| 
 



(v) জৰুৰীকালীন আশথযক সিদ াশগতাৰ সম্প্ৰসাৰণ: COVID-19 মিামাৰীৰ ফলস্বৰূদপ মালদ্বীদপ 
সেেুীন যিাৱা অথযলনশতক প্ৰতযাহ্বান আৰ ুভাৰতৰ মালদ্বীপক এই অথযলনশতক সংকেৰ পৰা উদ্ধাৰ 
কৰাৰ োয়ৈদ্ধতাৰ প্ৰশত লিয ৰাশে, ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীদয় য াষণা কদৰ য  ভাৰত 
চৰকাদৰ মালদ্বীপ চৰকাৰলল এক নৰম ঋণ প্ৰৈন্ধনৰ জশৰয়দত জৰুৰীকালীন আশথযক সিদ াশগতাৰ 
সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ শসদ্ধান্ত বলদি| এই ঋণ প্ৰৈন্ধনৰ প্ৰকাৰসমূি েদুয়াো পিই এদকলদগ চুড়ান্ত কশৰদি| 
 

5. বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বাশিদে ভাৰত চৰকাদৰ মালদ্বীপৰ চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক প্ৰদয়াজনসমূি পূৰ কৰাৰ 
ৈাদৈ গ্ৰিণ কৰা পেদিপসমূিক ভুয়সী প্ৰিংসা কদৰ| যতওুঁ উদল্লে কদৰ য  ৈৃিত্তৰ মালী সংদ াগ 
প্ৰকল্প ভাৰত-মালদ্বীপ ৈনু্ধত্বত এক নতুন কৃশতত্বৰূদপ যেো শেৈ আৰু মালদ্বীপৰ অথযলনশতক আৰ ু
উদেযাগীক পশৰৱতয নৰ সুত্ৰপাত  োৈ| বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বাশিদে ভাৰদত আগৈদ াৱা সমদয়াশচত আশথযক 
সািা যৰ ৈাদৈ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাি কদৰ| যতওুঁ আৰ ুকয় য  এই আশথযক সািা যই COVID-19 ৰ 
িশতকাৰী প্ৰভাৱসমূিৰ বসদত সংগ্ৰাম কশৰৈলগীয়া যিাৱা মালদ্বীপৰ অথযনীশতৰ পুনৰুত্থানত সিায় 
কশৰৈ| 

 

6. বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বাশিদে এক 'এয়াৰ ৈাৈল' গঠন কৰাৰ আৰু ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত এক 
প্ৰতযি মালৈািী যফৰী যসৱা আৰম্ভ কৰাৰ এই শসদ্ধান্তক আেৰশণ জনায়| এই েদুয়াো পেদিদপ 
পৰৱতী সময়ত েইু যেিৰ মাজৰ শদ্ব-পাশিক সম্পকয  িশক্তিালী কৰাৰ লগদত েদুয়ােন যেিৰ 
জনসািাৰণৰ মাজত সুহৃেতাৰ সৃশষ্ট কশৰ আমাৰ ৈনু্ধত্বক প্ৰগশতিীল কশৰ তুশলৈ| 
 

7. প্ৰিানমন্ত্ৰী শ্ৰী নদৰন্দ্ৰ যমাডী আৰু ৰাষ্ট্ৰপশত ইব্ৰাশিম যমািম্মে চশলিৰ যনতৃত্বত, 2018 চনৰ নদৱম্বৰ 
মািৰ পৰা পৰস্পৰৰ শৈশ্বাস আৰু একক আগ্ৰিৰ ওপৰত শভশত্ত কশৰ গ  যলাৱা ভাৰত আৰ ু
মালদ্বীপৰ ৈনু্ধত্বই এক িশক্তিালী আৰু উচ্চাশভলাষী প যায়ত উপনীত বিদি| ভাৰতৰ বৈদেশিক নীশত 
'যনইৈাৰহুড ফাষ্টয' আৰু মালদ্বীপৰ 'ইশিয়া ফাষ্টয' নীশতদয় পৰস্পদৰ পৰস্পৰৰ পশৰপূৰক আৰু ৈতয মান 
এই সম্বন্ধই এক লিণীয় ফল িাৰণ কশৰদি| প্ৰিানমন্ত্ৰী যমাডী আৰ ুৰাষ্ট্ৰপশত চশলদি ইজদন আনজনক 
শৈগত যডৰ ৈিৰত 4 ৈাৰ সািাত কশৰদি| ৰাষ্ট্ৰপশত চশলদিও, COVID-19 ৰ পশৰদপ্ৰশিতত, এই 
ৈিৰৰ যিষৰ ফাদল ভাৰত ভ্ৰমণ কশৰৈ| 
 

8. ভাৰতৰ বৈদেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰী ড এচ. জয়িংকৰ আৰ ুমালদ্বীপৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্দুল্লা শ্বাশিদে 
শদ্ব-পাশিক প্ৰকল্পসমূিৰ ৰপূায়ণ আৰু শৈশভন্ন পেদিপসমূিৰ অগ্ৰগশতৰ সন্তুশষ্ট প্ৰকাি কদৰ, শৈদিষলক 
400 শমশলয়ন আদমশৰকান ডলাৰ ঋণৰ পশৰমাণৰ অিীনত গ্ৰিণ কৰা পেদিপসমূিৰ যিত্ৰত| 
েদুয়াগৰাকী যনতাই এই শদ্ব-পাশিক সম্পকয  অশিক গা  কশৰ তুশলৈৰ ৈাদৈ ভশৱষযদতও এদকলদগ কাম 
কশৰ য াৱাৰ প্ৰশত সেশত জনায়|  
 

নতুন শেল্লী 
আগষ্ট 13, 2020 

 

 
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. 

 


