
মহামান  উপ-ৰা পিতৰ অে াৱৰ ২৪,২০১৩ তািৰখৰ পৰা 

২৫ নেভ ৰ ২০১৩ তািৰখৈল পৰু,িকউবা আৰু ইউ ক 

মণ ৷ 

অে াৱৰ ২৪,২০১৩ 

 

মহামান  উপ-ৰা পিত  হািমদ আনচািৰেয় অে াৱৰ ২৪, ২০১৩ 
তািৰখৰ পৰা নেভ ৰ ২৫,২০১৩ তািৰখ ল পৰ,ুিকউবা আৰ ুইউ ক ল 

আনু ািনক মণ কিৰব ৷েপৰু আৰ ুিকউবা ল উপ-ৰা পিতৰ ৰত 

এইেটা হব থম মণ ৷েতওঁৰ এই যা া কালত ক ীয় মানব স দ 

উ য়ন ম ণালয়ৰ ৰািজ ক ম ী জীিতন সাদ,চািৰ গৰাকী সাংসদ, জে া 

িবষয়া আৰ ুসাংবািদক সকেল সহেযািগতা কিৰব ৷ 

 

অে াৱৰৰ ২৬ ,২০১৩ তািৰখৰ পৰা ২৯ অে াৱৰ ২০১৩ তািৰখ ল 

উপ-ৰা পিত গৰাকী পৰতু উপি ত থািকব ৷েতওঁৰ এই মণ কালত 

তওঁৰ সহকম  পৰৰু ৰা পিত মহামান  মািৰেঝাল ইি েনাঝা ু জৰ সেত 

িব ািৰত ভােৱ আেলাচনা কিৰব ৷েতওঁ বেদিশক বািণজ  ম ী আৰ ু

পয টন ম ীৰ সেত সা াৎ কিৰব ৷েতও ঁৰা পিত মহামান  ও া া 
িহউমালাক (Ollanta Humala)ক সা াৎ কিৰব ৷উপ-ৰা পিত গৰাকীৰ 

এই পৰ ু মণ ভাৰত আৰ ু পৰৰু মাজত টৈনিতক স  াপণৰ ৫০ 

বছৰ পূণ হাৱাৰ উপল ৰ সেত সাম চ ৰািখ কায কৰী কৰা হেছ ৷ 

উপ-ৰা পিত গৰাকীেয় এই ঐিতহািসক স ক ৰণীয় কৰাৰ উপলে  
িলমাত অনিু ত সাং ৃ িতক সি য়াৰ উে াধন কিৰব ৷িনয়িমত ভােৱ 



সকেলা ৰত মণ িবিনময়ৰ মােজেৰ আৰ ুদেুয়ােদশৰ অথৈনিতক িদশৰ 

ৰু েৰ ভাৰত আৰ ু পৰ ু দশ দখুেন  সদােয়ই এক ব ু  উ  স  

উপেভাগ কিৰ আিহেছ ৷ভাৰত আৰ ু পৰৰু ভাজত ২০১২ চনত ি পা ীক 

বািণজ  আিছল ১.৬৮ িবিলয়ন আেমিৰকান ডলাৰ আৰ ুএই বািণজ  

সদােয়ই সমান ভােৱ ভাৰসাম  আিছল ৷ 

 

িকউবাত উপ-ৰা পিত গৰাকীেয় তওৰঁ সহকম  িকউবাৰ থম গৰাকী 
উপ-ৰা পিত মহামান   িমউেগােৱল িদয়াজ- কেনল বাৰমুেডজৰ(Miguel 

Diaz-Canel Bermudez) সেত িব ািৰত ভােৱ ি পা ীক আেলাচনা কিৰব 

আৰ ুঅে াৱৰ ৩০,২০১৩ তািৰেখ িকউবাৰ ৰা পিত মহামান   ৰাউল 

কাে াক সা াৎ কিৰব ৷েতওঁৰ মণ কালত হাভানাত অনুি ত হবলীয়া 

এখন ভাৰতীয় সাং ৃ িত অনু ান উে াধন কিৰব ৷নামৰ(NAM) াথিমক 
সদস  দশ িহচােপ ভাৰত আৰ ুিকউবাই এক ঐিতহািসক আৰ ু সৗজন তাৰ 

স  সদােয়ই উপেভাগ কিৰ আিহেছ ৷দেুয়ােদশৰ মাজত সমােন ৰু  

পাৱা িবষয় সমহুৰ ত ব  ীয় ম ত দেুয়াখন দেশ সদােয়ই এক 

ওচৰ স  বজাই ৰািখ আিহেছ ৷শি ,বােয়ােটকেনালজী আৰ ু খলৰ ত 
সি য় সহেযািগতাই দেুয়া দশৰ মাজৰ ি পা ীক স ক চিৰ াথ কিৰেছ 

৷  িকউবাৰ ই.ই. জদত ও.িভ.এলৰ সি য় উপি িত িবৰাজমান ৷ 

 

যা াৰ শষ অংশত ইউনাইেটড িকংড’মৰ অে াফড চ াৰ ফ’ৰ 

ইছলািমক ািডত মহামান  উপ-ৰা পিত গৰাকীেয় এক ৰাজ ৱা ম ত  ১ 

১ নেভ ৰ ২০১৩ তািৰেখ “পিৰচয় আৰ ুনাগিৰক ”শীষক ভাষণ পাঠ 
কিৰব ৷ 



 

 

নতুন িদ ী 

২৪ অে াৱৰ ২০১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


