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1. 13 অগাষ্ট 2020 োবরতে ভারতের বিতেশ মন্ত্রী ড. এস.জয়শংকর এিং মালদ্বীতের বিতেশ মন্ত্রী 
আিেলু্লা শাবিতের মতযে বভবডও কনফাতরতের মাযেতম একটি বিঠক অনুবিে িতয়তে।  

 

2. এই োরষ্পবরক আোনপ্রোনটি ভারে এিং মালদ্বীতের মতযে বনয়বমে উচ্চস্তরীয় আোনপ্রোতনর 
একটি অঙ্গ বেল।এটি, বদ্বোবিক সপর্তকে র বিষতয় এিং COVID-19  –এর প্রাসবঙ্গক কতয়কটি 
বিেোে ঘ াষণা ও সাবিেকভাতি বদ্বোবিক অংশীোবরতের বিষতয় সযতে বিন্তা করার একটি 
সুতযাগ কতর বেতয়তে। মন্ত্রীরা, ভারে এিং মালদ্বীতের মতযে সময়-েরীবিে সপর্তকে র অিস্থার 
সমীিা কতরতেন এিং সতন্তাতষর সাতে উতল্লে কতরতেন ঘয, COVID-19  অবেমাবর েইুতেতশর 
বদ্বোবিক সিতযাবগোর গবেতক হ্রাস করতে সিম িয় বন।বিতেশ মন্ত্রী, মালদ্বীতের জনগণ ও 
সরকারতক ভারতের জনগণ এিং ভারে সরকাতরর অবভিােন প্রোন কতরতেন এিং রাষ্ট্রেবে 
ঘসাবলি-র সরকারতক আশ্বস্ত কতরতেন ঘয, এই কঠিন সমতয় ভারে োর সমুদ্রেীরিেী 
বনকট প্রবেতিশীর োতশ োাঁবিতয় আতে।       

 

3.  বিতেশমন্ত্রী আনতের সতঙ্গ িেক্ত কতরতেন ঘয, ভারে ও মালদ্বীে েুি  বনিভাতি COVID-19 

অবেমাবরর বিরুতে ঘমাকাবিলা কতরতে, এিং প্রবেতিশী ঘেশগুবলর মতযে মালদ্বীে, ভারতের 
COVID-19 সংক্রান্ত সিতযাবগোর সিতেতক ঘিশী সুবিযা লাভ কতরতে।স্বাস্থে এিং অেেননবেক 
িেিস্থার উেতর অবেমাবরর প্রভািতক নযেনেম করার জনে মালদ্বীেতক সকল রকতমর সম্ভািে 
সািাযে প্রোতন ভারতের অঙ্গীকার িজায় রাোর বিষতয় বিতেশ মন্ত্রী েুনরায় বনশ্চয়ো প্রোন 
কতরতেন।ভারতের বিতেশ মন্ত্রী এিং বিতেশ মন্ত্রী শাবিে ঘজার বেতয় িতলতেন ঘয,অবযকের 
সংতযাতগর ফতল ঘসৌভাগে লাভ িয়।   

 

4. বডবজটাল বভবডও কনফাতরতে, বিতেশ মন্ত্রী বনম্নবলবেে ঘ াষণাগুবল কতরতেন 

 

(i) িৃিত্তর মাতল সংতযাগ প্রকল্প (বজএমবসবে) 

 

মালদ্বীে সরকাতরর একটি অনুতরাতয সািা বেতয়, মালদ্বীতে বজএমবসবে-ঘক িাস্তিাবয়ে করার 
জনে ভারে সরকাতরর সািাযে করার বসোন্ত বিতেশ মন্ত্রী ঘ াষণা কতরতেন। এই সািাযে, 100 

মাবকে ন ডলার অনুোন এিং 400 মাবকে ন ডলাতরর একটি নেুন লাইন অি ঘক্রবডতটর একটি 
আবেেক েোতকতজর মাযেতম করা িতি। বিতেশ মন্ত্রী উতল্লে কতরতেন ঘয, এটি িতি মালদ্বীতে 
সিেিৃিৎ অসামবরক েবরকাঠাতমা প্রকল্প। এই েবরকাঠাতমাটি 6.7 বকবম বেত েের বিজ এিং 
কজওতয়র দ্বারা মাতল(মালদ্বীতের রাজযানী)তক প্রবেতিশী বেনটি দ্বীে- বভবলবঙ্গবল, গুলবিফাউ 



(তযোতন ভারতের লাইন অি ঘক্রবডতটর অযীতন একটি িের বেবর িতে) এিং 
বেলাফুবশ(নেুন বশল্পাঞ্চল)সাতে সংযকু্ত করতি। এটি সপর্যণে িতয় ঘগতল েতর, এই িারটি দ্বীতের 
মতযে অিায সংতযাগ স্থাবেে িতি ফলেঃ আবেেক বক্রয়াকলাে িবৃে কতর কমেসংস্থান বেবরর 
মাযেতম মাতল অঞ্চতলর সাবিেক নগতরান্নায়তনর বিকাতশ ঘপ্রাৎসাি প্রোন করতি।  

  

(ii) ভারে এিং মালদ্বীতের মতযে সরাসবর েণেিািী জািাজ েবরিিণঃজনু 2019- এ মজবলতস 
ভারতের প্রযানমন্ত্রীর, ভারে এিং মালদ্বীতের মতযে ঘফবর সাবভে তসর ঘ াষণাতক স্মরণ কতর, 
বিতেশ মন্ত্রী ঘ াষণা কতরতেন ঘয, একটি ঘফবর সাবভে স েুি শীঘ্রই িালু িতি।েইু ঘেতশর মতযে 
বদ্বোবিক িাবণজে এিং সংতযাগ িৃবেতে এিং অেেননবেক শবরকানাতক আতরা ঘজারাতলা করার 
ঘিতে এই েবরতষিার গুরুের উেতর বিতেশমন্ত্রী ঘরোোে কতরতেন।এই ঘফবর েবরতষিা 
মালদ্বীতের আমোনীকারক এিং ভারতের রপ্তাবনকারকতের সরিরাতির জনে জনে সমদু্র 
সংতযাগতক িৃবে করতি এিং েযিোভাস প্রোন করতি।এটি িেিসায়ীতের জনে েণেসরিরাতির িেয় 
এিং সমতয়র সংতকািও করতি।  

 

(iii) একটি এয়ার ট্রাতভল িািল সৃবষ্টঃ ভারে এিং মালদ্বীতের মতযে উভয়বেতক কমেসংস্থান, 
ভ্রমণ, অেোিশেকীয় বিবকৎসা সামগ্রী ইেোবের জনে জনগতণর যাোয়ােতক সুবিযা প্রোতনর জনে 
বিতেশমন্ত্রী একটি এয়ার ট্রাতভল িািল সবৃষ্ট করার ঘ াষণা কতরতেন। আমাতের বিতশষ 
বমেীিন্ধতণর সাতে োল ঘরতে, মালদ্বীে িল আমাতের প্রেম প্রবেতিশী ঘেশ যার সাতে একটি 
এয়ার িািল ফলপ্রস ুিতে িতলতে। মালদ্বীতে েযেটকতের আগমন এিং রাজস্ব উোজে নতক কূতল 
ঘভিাতনায় ভারতের সািাতযের প্রেীক িল এই এয়ার িািল। উভয় ঘেতশই কতঠারভাতি স্বাস্থে 
আিারবিবয অনুসৃে িতি। আশা করা যাতে ঘয,  18 ই অগাষ্ট এয়ার িািতলর প্রেম উিানটি 
িালু িতি । 

 

(iv) মালদ্বীতে অেোিশেকীয় েণেসামগ্রীর সরিরািঃ 1981 র বদ্বোবিক িাবণজে িুবক্ত অনুসাতর 
ভারতের অঙ্গীকারতক েযরণ করার জনে,2020-21 সাতলর জনে মালদ্বীতে অেোিশেকীয় েণে 
সরিরাতির িরাদ্দ েনুনেিীকরতণর বসোন্ততক বিতেশ মন্ত্রী ঘ াষণা কতরতেন। োেে সামগ্রী ঘযমন 
আলু, ঘোঁয়াজ, িাল,গম, ময়ো,বিবন,ডাল এিং বডম এিং েৎসি নেীর িাবল ও েলাবন োের 
সামগ্রীগুবলর মতযে অন্তভুে ক্ত রতয়তে।এই িরাদ্দ, োেে সুরিা এিং অেোিশেকীয় বনমোণ সামগ্রীর 
সরিরািতক বনবশ্চে কতর এিং এর দ্বারা মালদ্বীতে এই যরতনর অেোিশেকীয় সামগ্রীগুবলর 
বনশ্চয়ো এিং মযলে বস্থবেশীলো প্রোন কতর। 

 

COVID-19  অবেমাবরর সমতয় যেন সরিরাতির শৃঙ্খল বিবিে িয়তে , ভারে ঘসই সমতয়ও 
মালদ্বীতে অেোিশেকীয় োেে সামগ্রী এিং বনমোণ সামগ্রী সরিরাতির সািাযে িজায় 
ঘরতেতে।2020 , ঘম মাতস, ভারে বমশন সাগর-এর মাযেতম 580 টন অেোিশেকীয় োেে 
সামগ্রী উেিারও বেতয়তে। 

 

(v) জরুরী আবেেক সিায়ো িৃবেঃ COVID-19  েবরবস্থবের কারতণ মালদ্বীতের আবেেক মোর 
সম্মুেীন িওয়া এিং মালদ্বীতের অেেননবেক অিস্থা েুনরুোতরর জনে ভারতের সিায়োর 
অঙ্গীকার বিতসতি জরুরী আবেেক সিায়ো িৃবে করা িতয়তে। বিতেশ মন্ত্রী ঘ াষণা কতরতেন ঘয, 



একটি নমনীয় ঋণ িতোিতস্তর দ্বারা ভারে সরকার মালদ্বীে সরকারতক নীবেগেভাতি জরুরী 
আবেেক সিায়ো িবৃে করার বসোন্ত বনতয়তে। ঋণ িতোিতস্তর সঠিক প্রকরণ েইু েতির দ্বারা 
িযিান্তভাতি বস্থর করা িতি। 

 

5. বিতেশ মন্ত্রী শাবিে, োর সরকাতরর বিকাতশর অগ্রগণেোতক বনষ্পন্ন করার জনে ভারে সরকার 
দ্বারা গৃিীে েেতিতের গভীর প্রশংসা কতরতেন। বেবন উতল্লে কতরতেন ঘয, ভারে-মালদ্বীে 
বমেীতে িৃিত্তর মাতল সংতযাগ প্রকল্প একটি নেুন মাইলফলক িতি এিং মালদ্বীতের অেেননবেক 
এিং বশল্পসংক্রান্ত রূোন্তরতক গভীতর ঘপ্রাবেে করতি। ভারতের সমতয়াবিে আবেেক সিায়োর 
িৃবের জনে বিতেশ মন্ত্রী শাবিে োর কৃেজ্ঞো প্রকাশ কতরতেন।বেবন উতল্লে কতরতেন ঘয, 
Covid-19 সংকতটর প্রভাতির কারতণ সংগ্রামরে মালদ্বীতের অেেনীবেতক েুনুরুজ্জীবিে করতে এই 
আবেেক সিায়ো সািাযে করতি। 

   

6. বিতেশ মন্ত্রী শাবিে, ভারে এিং মালদ্বীতের মতযে সরাসবর েণে ঘফবর েবরতষিা এিং একটি 
এয়ার িািল সৃবষ্ট করার বসোন্ততক স্বাগে জাবনতয়তেন।বেবন আরও িতলতেন ঘয,এই েটুি 
েেতিে েইু ঘেতশর মতযে বদ্বোবিক িাবণজে এিং জনগতণর সাতে জনগতণর  বনি সপর্কে তক 
আরও শবক্তশালী করতি, ঘযটি আমাতের গবেময় অংশীোবরেতক শক্তমাটির উেতর োি করাতি। 

   

7. নতভম্বর 2018 ঘেতক প্রযানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র ঘমােী এিং রাষ্ট্রেবে ইিাবিম ঘমািাতমে ঘসাবলি-র 
ঘনেৃতে ভারে এিং মালদ্বীে, অংশীোবরতের একটি গবেময় এিং উচ্চবভলাষী েশার েীতর এতস 
বভতিতে, ঘযটি োরস্পবরক বিশ্বাস এিং িবিে স্বাতেের বভবত্ততে আমাতের স্থায়ী বমেীর উেতর 
বেবর িতয়তে। ভারতের বিতেশ নীবে ‘প্রেতম প্রবেতিশীসুলভো, এিং মালদ্বীতের ‘প্রেতম ভারে’ 
নীবে এতক অতনের সপর্যরক এিং িেে মাতন োর জমাটিে ফল প্রেশেন করতে। প্রযনমন্ত্রী ঘমােী 
এিং রাষ্ট্রেবে ঘসাবলি গে ঘেি িেতর িারিার বমবলে িতয়তেন। সম্ভিে Covid-19 সপর্বকে ে 
অিস্থার বিষয় বনতয় রাষ্ট্রেবে এই িেতরর ঘশষবেতক ভারে সফর করতিন।  

 

8. বিতেশমন্ত্রী এস.জয়শংকর এিং বিতেশমন্ত্রী আিেলু্লা শাবিে বদ্বোবিক প্রকল্প এিং উতেোগগুবলর  
বিতশষেঃ লাইন অি ঘক্রবডতটর অযীনস্ত 800 মাবকে ন ডলার প্রকতল্পর িাস্তিায়তনর উন্নবে 
অজে তনর জনে সতন্তাষ প্রকাশ কতরতেন। বদ্বোবিক সপর্কে তক প্রসাবরে এিং গভীর করাতক িজায় 
রাোর জনে  বনষ্টভাতি একসাতে কাজ কতর যাওয়ার বিষতয় উভয় ঘনো সিমে িতয়তেন। 

 

 

বনউ বেবল্ল 
অগাষ্ট 13,2020 
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