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ভূটা্নৰ ৰজা স�ানীয় িজগেম েখচাৰ নামগেয়ল ৱাংচুকৰ ৬ 

জানুৱাৰীৰ পৰা ১০ জানুৱাৰী ২০১৪ ৈল আনু�ািনক ভাৰত 

�মণ স�ভর্ ত যুটীয়া ে�ছ িব��ী ৷ 

জানৱুাৰী ০৯,২০১৪ 

১.  ভাৰতৰ ৰা�পিত � �ণৱ মখূর্াজীৰ আম�ন �েম ভূটানৰ মহামানয্ 

ৰজা আৰ ুমহামানয্া ৰাণীেয় ২০১৪ চনৰ জানৱুাৰী ৬ তািৰখৰ পৰা ১০ 
জানৱুাৰীৈল ভাৰতৈল আন�ুািনক �ণণৰ কাযর্য্সূচী ৈল আেহ ৷ মহামানয্ 

ৰজা আৰ ুৰাণীক েতওঁেলাকৰ এই �মণ কালত ভূটান চৰকাৰৰ গৃহ ম�ী 

লায়ওনেপা ডামেধা ডৰিজ, ৈবেদিশক পিৰ�মা ম�ী লায়ওেপা িৰনিঝন 

ডৰিজ, অথর্ৈনিতক পিৰ�মা ম�ী লায়ওেপা েনাৰেবা ওৱাংচুক আৰ ুৰেয়ল  

ভূটান চৰকাৰৰ বিৰ� িবষয়াৰ এটা �িতিনিধৰ দেল সহেযািগতা কেৰ ৷ 

 

২. এই �মণ কালত মহামানয্ ৰজা-ৰাণীেয় ভাৰতৰ ৰা�পিত � �ণৱ 

মখূর্াজীক সা�াৎ কেৰ  আৰ ুদেুয়া েদশৰ গৰ�ু বহন কৰা িবষয়সমহুৰ 

স�ভর্ ত িব�াৰ ভােৱ আেলাচনা কেৰ ৷ েতওঁেলােক ৰা�পিত গৰাকীক 

েতওঁেলাকক আম�ন কিৰ ৰা�পিত ভৱনৰ নৱ িনিমর্ত আিথিতশালাত  

অপয্ািয়ত কৰাৰ বােব �য্বাদ �াপন আৰ ু�শংসা কেৰ ৷মহামানয্ ৰজা-
ৰাণীৰ স�ানেথর্ ৰা�পিত গৰাকীেয় এক ৈনশয্ েভাজৰ আেয়াজন কেৰ ৷ 



৩. ভাৰতৰ উপ ৰা�পিত � মহ�দ হািমদ আনছািৰ ,ইউ িপ এ অধয্�া 

�মতী েছানীয়া গাি�,েক�ীয় িবত্ত ম�ী � িপ িচদা�ৰম,েক�ীয় গৃহ ম�ী 

� সুশীল কুমাৰ িসে�,েক�ীয় ৈবেদিশক পিৰ�মা ম�ী � চালমান 
খুৰছীদ,েক�ীয় বািণজয্ আৰ ুঔেদয্ািগক ম�ী � আন� শমর্া,ৰাজয্ সভাৰ 

িবপ�ৰ েনতা � অৰনু েজটলী,ৰা�ীয় সুৰ�া উপেদ�া � শীৱশংকৰ 

েমনন আৰ ুৈবেদিশক সিচব � মতী সুজাতা িসেঙ মহামানয্ ভূটানৰ ৰজাক 

সা�াৎ কেৰ ৷ 

 

৪.  ভাৰতৰ �ধান ম�ী ড.মনেমাহন িসঙৰ ৈসেত মহামানয্ ৰজাৰ এক 
িবশদ আেলাচনা অনিু�ত হয় ৷ �ধান ম�ীেয় মহামানয্ সকলৰ স�ানেথর্া 

এক দপুৰীয়াৰ েভাজেমলৰ আেয়াজন কেৰ ৷ দেুয়া গৰাকী েনতাই ি�পা�ীক 

স�কর্ ৰ িবষয় সমহুৰ স�ভর্ ত মতিবিনময় কৰৰৰ লগেত দেুয়ােদশৰ গৰ�ু 

থকা আ�িলক আৰ ুআ�ৰা�ীয় িবষয় সমেুহা েতওঁেলােক আেলাচনা কেৰ ৷ 
মহামানয্ ৰজা আৰ ুভাৰতৰ �ধা্ন ম�ীেয় দেুয়ােদশৰ উ� মানৰ ি�পা�াক 

স�কর্ ৰ বােব অিত সে�াষ �কাশ কৰাৰ লগত এই স��ক আৰ ুঅিধক 

শি�শািল কৰাৰ �িত�িতক পুনৰ েদাহােৰ ৷ ভাৰেত ভূটানৰ বােব 

আগবেঢ়াৱা সকেলা ধৰনৰ অমলূয্ সহেযািগতাৰ আৰ ুসাহাযয্ৰ বােব 

মহামানয্ ভূটানৰ ৰজাই ভূটানৰ জনসাধাৰনৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতৈল 
�শংসা আৰ ুকৃত�তা  আগবঢ়াই ৷    

 

৫.  দেুয়া েদশৰ মাজৰ ি�পা�ীক স�কর্ ৰ মাজত িবলীন  ৈহ থকা 

দেুয়াপ�ৰ গভীৰ িব�াস,সহেযািগতা আৰ ুবজুাপৰাৰ স�ে� অিত উ�তােৰ 

আৰ ুব�ু� পূণর্ পিৰেবশৰ মাজত অনিু�ত ৈবঠক খেন সহেজ �িতফিলত 



কিৰব পািৰেছ ৷ভাৰতৰ �ধান ম�ী আৰ ুআন েনতা সকেল ভূটানৰ 

আথর্-সামািজক উ�য়ন আৰ ুভূটানৰ জলিবদযু্ৎ স�দৰ িবকাশৰ বােব 

সকেলা ধৰনৰ সহেযািগতা ভাৰেত আগবঢ়াব বিুল পুনৰ েদাহােৰ ৷ 

৬. মহামানয্ –ভূটানৰ ৰজা-ৰাণীেয় েতওঁেলাকৰ �িত আৰ ুভূটানৰ 

�িতিনিধ সকলৰ �িত আগবেঢ়াৱা উ� আৰ ুৰাজকীয় অিতিথ পৰায়নতাৰ 

বােব  চৰকাৰ আৰ ুভাৰতীয় জনগনৰ �িত গভীৰ ভােৱ �শংসা কেৰ ৷ 

এই �মেন পৰ�ৰাগত ভােৱ িনয়িমত দেুয়ােদশৰ মাজত চিল অহা উ� 

পযর্ায়ৰ িবিনময় আৰ ুদেুয়ােদশৰ মাজৰ এই িবেশষ স��ক আগৈল 

শি�শািল কিৰব ৷ 

 

নতুন িদ�ী 

জানৱুাৰী ৯,২০১৪      


