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নেপালের েুম্বিেী সফলর প্রধােমন্ত্রী (16ই নম, 2022)
পবিত্র িুদ্ধ পূবণিমা উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নক্ষেন্দ্র মমাদী আজ (16ই মম) মনপাক্ষলে লুবিনী সফে
কক্ষেন। মসক্ষদক্ষেে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মেে িাহাদুে মদউিাে আমন্ত্রক্ষণ শ্রী মমাদীে এই সফে। প্রধানমন্ত্রী বহক্ষসক্ষি এটি
তাাঁে পঞ্চম মনপাল এিং প্রথম লুবিনী সফে।
2.মসক্ষদক্ষেে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মেে িাহাদুে মদউিা ও তাাঁে পত্নী ডঃ আজুি োনা মদউিা; মসক্ষদক্ষেে স্বোষ্ট্রমন্ত্রী
িালকৃ ষ্ণ খন্দ; বিক্ষদেমন্ত্রী ডঃ নাোয়ণ খাদকা; িাবহিক পবেকাঠাক্ষমা ও পবেিহণ মন্ত্রী শ্রীমতী মেণু কুমােী যাদি;
বিদুিৎ জলসম্পদ ও মসচ মন্ত্রী শ্রীমতী পম্ফা ভূ ষল; সংস্কৃবত, অসামবেক বিমান পবেিহণ এিং পযিটন মন্ত্রী শ্রী
মপ্রমিাহাদুে আক্ষল; বেোমন্ত্রী শ্রী মদিন্দ্র মপাক্ষ়েল; আইন ও বিচাে তথা সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী ম াবিন্দ প্রসাদ
েমিা এিং লুবিনী প্রক্ষদক্ষেে মুখিমন্ত্রী শ্রী কুলপ্রসাদ মক বস প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীক্ষক উষ্ণ অভিথিনা জানান।

3.লুবিনীক্ষত মপ াঁক্ষোক্ষনাে পে দুই প্রধানমন্ত্রী পবিত্র মায়াক্ষদিী মবন্দে পবেদেিন কক্ষেন। এখাক্ষনই েক্ষয়ক্ষে ভ িান
িুক্ষদ্ধে আবিভি াি ভূ বম। মবন্দক্ষে দুই প্রধানমন্ত্রী মি দ্ধ েীবত-নীবত মমক্ষন প্রাথিনাসভায় মযা

মদন এিং পুজাচিনায়

অংে মনন। এেপে দুই প্রধানমন্ত্রী ঐবতহাবসক অক্ষোক স্তম্ভ পবেদেিন কক্ষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কক্ষেন। উক্ষেখ কো
মযক্ষত পাক্ষে, এই অক্ষোক স্তম্ভই ভ িান িুক্ষদ্ধে আবিভি াি স্থল বহক্ষসক্ষি লুবিনীে প্রথম প্রামাবণক সােি িহন
কেক্ষে। মসখাক্ষন ময পবিত্র মিাবধ িৃে েক্ষয়ক্ষে, তাক্ষত দুই প্রধানমন্ত্রী জল মদন। ২০১৪-মত মনপাল সফক্ষেে সময়
প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী উপহাে বহক্ষসক্ষি এই চাো ােটি বনক্ষয় এক্ষসবেক্ষলন।

4.মসক্ষদক্ষেে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মদউিাে সক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী নতু ন বদবে বভবিক আন্তজিাবতক মি দ্ধ
কনক্ষফডাক্ষেেক্ষনে এবিয়াক্ষে থাকা লুবিনীে একটি ভূ খক্ষে ভােত আন্তজিাবতক মি দ্ধ সংস্কৃবত ও ঐবতহি মকক্ষন্দ্রে
বনমিাণ কাক্ষজে বেলানিাস অনুষ্ঠাক্ষন মযা মদন। লুবিনী মডভলপক্ষমন্ট ট্রাস্ট ত নক্ষভিে মাক্ষস এই ভূ খেটি
নতু ন বদবেে আন্তজি াবতক মি দ্ধ কনক্ষফডাক্ষেেক্ষনে হাক্ষত তু ক্ষল মদয়। বেলানিাস অনুষ্ঠাক্ষনে পে দুই প্রধানমন্ত্রী
একটি মি দ্ধ মসন্টাক্ষেে মক্ষডক্ষলে আিেণ উক্ষমাচন কক্ষেন। এই মকন্দ্রটিক্ষত যািতীয় বিশ্বমাক্ষনে সুক্ষযা -সুবিধা
থাকক্ষি। এেমক্ষধি েক্ষয়ক্ষে - প্রাথিনাসভা

ৃহ, ধিান মকন্দ্র, গ্রন্থা াে, প্রদেি কে, কিাক্ষফক্ষটবেয়া প্রভৃ বত। সাো বিক্ষশ্বে

মি দ্ধ পুণিাথী ও পযিটকক্ষদে জনি এই সমস্ত সুক্ষযা -সুবিধা

ক্ষ়ে মতালাে পবেকল্পনা মনওয়া হক্ষয়ক্ষে।

5.দুই প্রধানমন্ত্রী এক বিপাবেক বিঠক্ষক নতু ন বদবেক্ষত ত মদাসো এবপ্রল আক্ষয়াবজত তাক্ষদে আপাল-আক্ষলাচনাে
সূত্র ধক্ষে বিবভন্ন বিষয় বনক্ষয় আক্ষলাচনা কক্ষেন। দুই মদক্ষেে প্রধানমন্ত্রীে মক্ষধি আজক্ষকে বিঠক্ষক বিবভন্ন মেক্ষত্র
সহক্ষযাব তাক্ষক আেও বনবি়ে কোে নানা বদক বনক্ষয় আক্ষলাচনা হয়। এে মক্ষধি েক্ষয়ক্ষে সংস্কৃবত, অথিনীবত,
িাবণজি, মযা াক্ষযা স্থাপন, বিদুিৎ এিং উন্নয়নমূলক অংেীদাবেত্ব। মসক্ষদক্ষেে লুবিনী ও ভােক্ষতে কুবে ন ক্ষেে
মক্ষধি (এই দুটি েহেক্ষক বসস্টাে বসটি বহক্ষসক্ষি ণি কো হয়) মযা াক্ষযা স্থাপক্ষনে িিাপাক্ষেও উভয় পে
বনবতক ভাক্ষি সম্মত হক্ষয়ক্ষে। এই দুটি েহে মি দ্ধ ধমিািলবিক্ষদে কাক্ষে অতিন্ত পবিত্র, যা দুই মদক্ষেে মক্ষধি
অবভন্ন মি দ্ধ পেম্পোক্ষক প্রবতফবলত কক্ষে।

6.সাম্প্রবতক মাসগুবলক্ষত বিদুিৎ মেক্ষত্র বিপাবেক সহক্ষযাব তায় ময অগ্র বত হক্ষয়ক্ষে, তাক্ষত দুই প্রধানমন্ত্রীই সক্ষন্তাষ
প্রকাে কক্ষেন। উক্ষেখ কো মযক্ষত পাক্ষে, বিবভন্ন বিদুিৎ প্রকল্প মথক্ষক উৎপাদন শুরু, বিদুিৎ সেিোহ পবেকাঠাক্ষমা
এিং বিদুিৎ মলনক্ষদক্ষনে মেক্ষত্র সাম্প্রবতক মাসগুবলক্ষত উক্ষেখক্ষযা ি অগ্র বত হক্ষয়ক্ষে। মসক্ষদক্ষেে প্রধানমন্ত্রী শ্রী
মদউিা পবিম মসবত জলবিদুিৎ প্রকক্ষল্পে সাবিিক উন্নয়ক্ষন ভােতীয় সংস্থাগুবলক্ষক অংেগ্রহক্ষণে আহ্বান জানান।
মনপাক্ষলে জলবিদুিৎ মেক্ষত্রে উন্নয়ক্ষন শ্রী মমাদী ভােক্ষতে পে মথক্ষক সিেকম সহায়তাে আশ্বাস মদন। দুই
মদক্ষেে প্রধানমন্ত্রী মানুক্ষষে সক্ষে মানুক্ষষে বেো ও সাংস্কৃবতক আদান-প্রদান আেও সম্প্রসাবেত কোে িিাপাক্ষেও
সহমত প্রকাে কক্ষেন। মসক্ষদক্ষেে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মদউিা প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীে সম্মাক্ষন একটি মধিা্ন  মভাক্ষজে
আক্ষয়াজন কক্ষেন।

7.মনপাল সেকাক্ষেে তত্ত্বািধাক্ষন লুবিনী মডভলপক্ষমন্ট ট্রাক্ষস্টে পে মথক্ষক 2566তম িুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন
অনুষ্ঠাক্ষন দুই প্রধানমন্ত্রী মযা

মদন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী এক সমাক্ষিক্ষে ভাষণ মদন। এই সমাক্ষিক্ষে

মি দ্ধ সন্নিাসী, আবধকাবেক, অবতবথ ও মি দ্ধ জ ক্ষতে সক্ষে যুি িিবিো উপবস্থত বেক্ষলন।

8.উক্ষেখ কো মযক্ষত পাক্ষে, মনপাক্ষলে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মদউিা

ত পয়লা মথক্ষক মতসো এবপ্রল বদবে ও িাোণসী

সফে কক্ষেন। তাাঁে এই সফক্ষেে সূত্র ধক্ষেই প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীে আজক্ষকে এই লুবিনী সফে। শ্রী মমাদীে
আজক্ষকে এই সফে বেো, সংস্কৃবত, বিদুিৎ ও মানুক্ষষে সক্ষে মানুক্ষষে সম্পকি আেও বনবি়ে কক্ষে মতালাে মত
মেক্ষত্র দুই মদক্ষেে মক্ষধি িহুমাবত্রক অংেীদাবেক্ষত্ব আেও

বত সঞ্চাে কেক্ষি। প্রবতক্ষিেী দুই মদে ভােত ও

মনপাক্ষলে মক্ষধি সভিতা ত ময বনবি়ে ও সমৃদ্ধ সম্পকি েক্ষয়ক্ষে তা আেও প্রসাবেত কোে উক্ষদিা

প্রধানমন্ত্রী

শ্রী মমাদীে এই সফক্ষেে মধি বদক্ষয় পুনোয় প্রবতফবলত হয়।

9.শ্রী মমাদীে এই সফক্ষেে সময় ময সমস্ত বিষক্ষয় নবথপত্র বিবনময় হক্ষয়ক্ষে তাে তাবলকা এই বলক্ষে বিক কক্ষে
মদখা মযক্ষত পাক্ষে - https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35314

লুবিবন
মম 16, 2022
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