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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং মেরেলে প্রজাতরন্ত্রে মাননীয় 
োষ্ট্রপতত ওয়ারেল োমকালওয়ান কততৃ ক ম ৌথোরব োেত-
মেরেলে উচ্চ প ৃারয়ে োর্চৃ য়াল ইরেরে (8 এতপ্রল, 2021) একাতধক 
উন্নয়ন েহায়তা প্রকরেে উরবাধন  
এতপ্রল 08, 2021 
 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ মেরেলরেে মাননীয় োষ্ট্রপতি ওয়ারেল োমকালাওয়ারনে োরে একটি 
োর্চু য়াল ইরেরে অংে তনরয়তিরলন। মেরেলে-এ োেরিে অেুায়রন তনতমিু মেে করয়কটি উন্নয়ন েহায়িা 
প্রকরেে ম ৌে ই-উরবাধন এেং মেরেলে মকাস্টগারডুে েযেহারেে জনয োেরিে পক্ষ মেরক একটি ফাস্ট 
মপররাল মেরেল হস্তান্তে কোে জনয োর্চু য়াল ইরেেটিে আরয়াজন কো হরয়তিল। 
 
োর্চু য়াল ইরেে র্লাকালীন প্রধানমন্ত্রী মমাদী এেং োষ্ট্রপতি োমকালাওয়ান ম ৌেোরে মেরেলরে নিচ ন 
মযাতজরেট'ে মকাটু েেন উরবাধন করেন। েেনটি মেরেলরে োেিীয় েহায়িায় প্রেম পতেকাঠারমা প্রকে 
এেং োেি েেকাে মেরক োর়ে 3.5 তমতলয়ন ডলাে অনচদারনে োহার য এটি েম্পন্ন হরয়রি। মেরেলরেে 
োজধানী তেরটাতেয়াে প্রাণরকরন্দ্র অেতিি, এটি একটি আধচতনক নকোয় উচ্চ মান অনচ ায়ী তনতমিু। 
মযাতজরেটে মকাটু মেরেলরেে তের্াে েযেিাে েক্ষমিা উরেখর াগযোরে েৃতি কেরে এেং দচ'মদরেে মরধয 
তবপাতক্ষক েহর াতগিাে এক প্রিীক হরয় উঠরে। 
 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী োর্চু য়াল ইরেে র্লাকালীন মেরেলরেে োষ্ট্রপতিে কারি একটি 48.9 তমটাে 
ফাস্ট মপররাল মেরেল (এফতপতে )ও হস্তান্তে করেতিরলন। কলকািাে মমোেু তজআেএেই, ১০০ মকাটি 
টাকা েযরয় তনতমিু এই এফতপতে, উপকূলেিী নজেদাতে মজােদাে কোে জনয োেিীয় অনচদান েহায়িায় 
মেরেলেরক উপহাে মদওয়া হরয়রি। আধচতনক ও মস্টট অফ তদ আটু এই জাহাজটি িাে তেোল কা ুকেীিায় 
মেরেলে মকাস্টগারডুে েক্ষমিা উরেখর াগযোরে েৃতি কেরে এেং মেরেলে েমচরে জলদেচযে অিযার্াে, 
মাদক ও অস্ত্র মর্াোর্ালান এেং অবেধোরে মাি ধোে মরিা েমেযাে তেরুরি ল়োইরয় েহায়িা কেরে। 
এই ঘটনা উপকূলবর্তী েচেক্ষাে মক্ষরে োেি ও মেরেলরেে জনয খচেই েমরয়াপর াগী এেং ঘতনষ্ঠ েহর াতগিাে 
পতের্ায়ক এেং এরক্ষরে মেরেলরেে তেশ্বস্ত ও পিন্দেই েচেক্ষা অংেীদাে তহোরে োেরিে েূতমকা পেীতক্ষি। 



 
অনচষ্ঠারনে েময়, প্রধানমন্ত্রী এেং মেরেলরেে োষ্ট্রপতি ম ৌেোরে মেরেরলে মোরমনতেল বীরপ োেিীয় 
অনচদান েহায়িায় তনতমিু একটি 1 মমগাওয়াট িল মেৌে তেদচযৎরকরন্দ্রে ম ৌে উরবাধন করেতিরলন। দচই 
মনিা মেরেলরে দেটি(10) ইতিয়ান হাই ইমপযাট কতমউতনটি মডেলপরমে প্ররজটেও (এইর্আইতেতডতপ) 
ই-উরবাধন করেতিরলন। 
 
অনচষ্ঠারন েক্তেয োখরি তগরয় প্রধানমন্ত্রী মমাতদ মেরেলরেে োরে েহর াতগিা আেও মজােদাে কেরি 
জনগণতেতিক পতেকাঠারমা প্রকেগুতলরি উন্নয়ন েহায়িাে গুরুরেে ওপে মজাে তদরয়তিরলন। প্রধানমন্ত্রী 
উরেখ করেতিরলন ম  অিযাধচতনক নকো এেং েচতেধােমূহ দ্বারা তনতমিু নিচ ন মযাতজরেট আদালি মেরেলরেে 
জনগরণে কারি তের্াে তেোগীয় মেো েেেোরহে জনয উপ চক্ত কাজ কেরে। প্রধানমন্ত্রী েরলন, মেরেলরেে 
উপকূলেিী েচেক্ষা এেং নজেদােীে মক্ষরে িাে তনজস্ব েক্ষমিা মজােদাে কোে জনয োেরিে েহায়িা 
প্রদারনে প্রতিশ্রুতি েক্ষাে জনয মেরেলেরক একটি ফাস্ট মপররাল মেরেল উপহাে মদওয়া হল। 
 
োষ্ট্রপতি ওয়ারেল োমকালাওয়ান দচ'মদরেে মরধয দঢ়ৃ এেং ঘতনষ্ঠ েম্পরকুে প্রতিচ্ছতে তহোরে মেরেলরেে 
েচেক্ষা এেং উন্নয়নমূলক র্াতহদা পূেরণ োেরিে অতেতচ্ছন্ন েহায়িাে জনয গেীে কৃিজ্ঞিা প্রকাে করেরিন। 
 
নিচ ন মযাতজরেটে মকাটু তেতডং, 1 মমগাওয়াট মোলাে পাওয়াে প্ল্যাে, এইর্আইতেতডতপ এেং ই-উরবাধরনে 
মাধযরম এফতপতে হস্তান্তে মেরেলরেে দীঘুিায়ী এেং তনেুের াগয অংেীদাে তহোরে োেরিে অতের্ল েূতমকা 
এেং গেীেিে তবপাতক্ষক েম্পরকুে প্রতি িাে অঙ্গীকারেে প্রদেুন। 
 
এই ইরেরে প্রদতেুি েহর াতগিা প্রকেগুতল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে 'োগে- অঞ্চরলে েকরলে জনয েচেক্ষা 
ও প্রেৃতি'ে স্বরেে োরে োমঞ্জেযপূণ।ু 
 
তনউ তদতি 
এতপ্রল 08, 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. 


