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March 15, 2022 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰ়ে ইউৰেইনে পো ভােতী়েসকলক স্থানান্তে কোে 
বাৰব আেম্ভ কো অপাৰেচন গংগাত জড়িত অংশীদােসকলক সাক্ষাৎ কৰে 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰ়ে আজি আগৰে অপাৰেচন গংগাে সৈৰে িজ়িে অংশীদােৈকলে সৈৰে বােত ালাপ
 কৰে। অপাৰেচন গংগাে ৈফলোৰে ইউৰেইনে পো প্ৰা়ে ২৩০০০ ভােেী়ে নাগজেকে লগৰে ১৮ খন মদশ
ে ১৪৭ িন জবৰদশী নাগজেকক স্থানান্তজেে কো হ়ে। 

বােত ালাপে ৈম়েে ইউৰেইন, মপাৰলণ্ড, মলাভাজক়ো,  

মোমাজন়ো আেু হাংৰগেীে ভােেী়ে ৈম্প্ৰদা়ে আেু বযজিগে খণ্ডে প্ৰজেজনজধৈকৰল অপাৰেচন গংগাে অংশী
দাে মহাৱাে অজভজ্ঞো, 
মেওঁৰলাৰক ৈন্মখুীন মহাৱা প্ৰেযাহ্বানৈমূহে জবষৰ়ে বৰ্তনা কৰে আেু এৰন এক িটিল মানৱী়ে অজভযানে অৱ
দান আগবৰ াৱাে বাৰব মেওৰঁলাকে ৈন্তুজি আেু ৈন্মানে অনুভূজে প্ৰকাশ কৰে। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে এই অজভযানে ৈফলোে বাৰব অক্লান্ত পজেশ্ৰম কো ভােেী়ে ৈম্প্ৰদা়েে মনো, 
মেচ্ছাৰৈৱক মগাট, মকাম্পানী, 
বযজিগে বযজি আেু চেকােী জবষ়োৈকলে প্ৰজে উষ্ম প্ৰশংৈা প্ৰকাশ কৰে। মেও ঁমদশৰপ্ৰমে উৎৈাহ, 

ৈমাি মৈৱাে অনুভূজে আেু অপাৰেচন গংগাে সৈৰে িজ়িে ৈকৰলা অংশীদােে দ্বাো প্ৰদজশতে দল-
মৰনাভাৱে প্ৰশংৈা কৰে।  প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে জবৰশষকক জবজভন্ন ৈম্প্ৰদা়েে ৈংগঠনে প্ৰশংৈা কজে ক়ে ময মেওঁৰলা
কে জনিঃোৰ্ত মৈৱাই ভােেী়ে ৈভযোে মূলযৰবাধে উদাহেৰ্ জদৰ়ে জযৰবাে মেওঁৰলাৰক আনজক জবৰদশী উপকূল
মো মূেত  কজে আজহৰে। 

ৈংকটে ৈম়েে ভােেী়ে নাগজেকৈকলে ৈুেক্ষা জনজিে কোে বাৰব চেকাৰে কো প্ৰৰচিাে জবষৰ়ে উৰেখ 

কজে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে ইউৰেইন আেু ই়োে চুবুেী়ো মদশৈমূহে মনোৈকলে সৈৰে মহাৱা বযজিগে বােত ালাপে 

কৰ্া স্মেৰ্ কৰে আেু ৈকৰলা জবৰদশী চেকােে পো লাভ কো ৈমৰ্তনে বাৰব কৃেজ্ঞো জ্ঞাপন কৰে।  

জবৰদশে ভােেী়েৈকলে ৈুেক্ষাক চেকাৰে জদ়ো উচ্চ অগ্ৰাজধকােে কৰ্া মদাহাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে স্মেৰ্ কৰে 

ময জযৰকাৰনা আন্তিঃোষ্ট্ৰী়ে ৈংকটে ৈম়েে ভােৰে ই়োে নাগজেকৈকলক ৈহা়ে কজেবকল ৈদা়ে আগ্ৰৰহৰে কা
ম কজে আজহৰে বুজল মন্তবয কৰে। ভােেে বৈুকধৱ কুটুম্বকমে পুেজৰ্ দশতনে দ্বাো জনৰদত জশে, 

ভােৰে িেুেীকালীন অৱস্থাে আন মদশে নাগজেকৈকলৰকা মানৱী়ে ৈমৰ্তন আগব াইৰে। 
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