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_______________________________________________  
 মরিশাসেি েস ব্াচ্চ আদালসেি নেুন ভ্নটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নসিন্দ্র 
মমাদী এ্ং মরিশাসেি প্রধানমন্ত্রী শ্রী প্ররভন্দ জগুনথ ম ৌথভাস্ উসবাধন 
কিস্ন 
জলুাই 28,2020  
 
্ৃহস্পরে্াি জলুাই 30,2020 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নসিন্দ্র মমাদী এ্ং মরিশাসেি প্রধানমন্ত্রী শ্রী 
প্ররভন্দ জগুনথ মরিশাসেি েস ব্াচ্চ আদালসেি নেুন ভ্ন ম ৌথভাস্ উসবাধন কিস্ন। মরিশাসেি 
র্চািকমন্ডলীি পদম বাদায় ্ড় েদেযসদি এ্ং উভয় মদসশি উচ্চপদস্থ ্যরিসদি উপরস্থরেসে এই 
উসবাধন রভরিও েসেলসনি মাধযসম হওয়াি  রনর্বন্ট ঠিক হসয়সে। ভািসেি অনুদান োহস য এই 
ভ্নটি রনরমবে হসয়সে এ্ং মকারভসিি পি এইটি িাজধানী শহি মপার্ব  লইুসে ভািসেি েহায়োয় 
রনরমবে প্রথম পরিকাঠাসমা প্রকল্প।  
 
নেুন েস ব্াচ্চ আদালে ভ্নটিি প্রকল্প ্াস্ত্ারয়ে হওয়া পাাঁচটি প্রকসল্পি অনযেম  া 2016 োসল 
ভািেীয় েিকাি মরিশাসেি প্ররে 353 রমরলয়ন মারকব ন িলাসিি ‘র্সশষ অথবননরেক পযাসকজ’এি 
ম  েহস ারগো কসিরেল োি অর্ন্বগে। প্রকল্পটি রনধবারিে েমসয় এ্ং প্রেযাশাি মচসয় কম খিসচ 
েমাপ্ত হসয়সে। দশ েলাি এই ভ্নটি 4700 মকায়াি রমর্াসিি ম্শী জায়গা রনসয় প্রোরিে এ্ং 
এি ‘র্ল্ড আপ এরিয়া’ প্রায় 25000 মকায়াি রমর্াি। ভ্নটি আধুরনক নকশা প্রদশবন কসি এ্ং 
এটি ে্ুজ র্স্তাসিি মাসে োপ ও শব্দ রনসিাধক এ্ং র্দযুে কম খিসচি উচ্চ  কা বকারিো 
িসয়সে। 
 
2019 োসলি অসটা্ি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মমাদী এ্ং মরিশাসেি প্রধানমন্ত্রী মমসরা এক্সসপ্রে 
প্রকসল্পি মেজ-1 এ্ং নেুন ইএনটি হােপাোল প্রকল্প  া রকনা র্সশষ অথবননরেক পযাসকসজিই 
অর্ন্বগে ো ম ৌথভাস্ উসবাধন কসিরেসলন। মমসরা এক্সসপ্রে প্রকসল্পি মেজ-1 এি অর্ন্বগে 12 
রকসলারমর্াি মমসরা লাইসনি রনমবাণ গে ্েসিি মেসেম্বি মাসেই েমাপ্ত হসয়সে এ্ং মেজ-2 এ 
পরিকরল্পে 14 রকসলারমর্াি মমসরা লাইসনি কাজ চলসে। ইএনটি হােপাোল প্রকসল্পি মাধযসম  ভািে 
মরিশােসক  100 শ যাি প্র ুরিগে ভাস্ উন্নে একটি ইএনটি হােপাোল রনমবাসণ েহায়ো প্রদান 
কসিসে।  
  



 
শহসিি মকন্দ্রস্থসল অ্রস্থে েস ব্াচ্চ আদালসেি নেুন ভ্নটি দইু মদসশি রবপারিক অংশীদারিি 
শরিশালী প্রেীসকি রনদশবন রহসেস্ থাকস্ ্সল প্রেযাশা কিা  ায়।  
 
 
 
রনউ রদরি  
জলুাই 28,2020                                       
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


