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মাননীয় প্ৰদান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰৰন্দ্ৰ ফমাদী আৰু আবু ধাববৰ ৰাজকুমাৰ মাননীয় ফেখ মহম্মদ ববন জাৰয়দ 
আল নাহযানৰ মাজত আবজ এখন ভাৰচু্যৰৱল সবিলন অনুবিতহয়। দৰুয়াজন ফনতাই সকৰলা খণ্ডত 
বিপক্ষীয় সম্পকক ত অবববিন্ন ববকাশত গভীৰ সন্তুবি প্ৰকাশ কৰৰ। 
 
মাননীয় প্ৰধান মন্ত্ৰী আৰু মাননীয় ৰাজকুমাৰৰ এখন যুটীয়া দশকন বববৃবত জাবৰ কৰৰ "ভাৰত আৰু 
ইউএই ববসৃ্তত ফকৌশলগত অংশীদাবৰত্ব আগবঢ়াই বনয়া: নতুন সীমা, নতুন লক্ষয"।                
পথ মানবচ্ত্ৰ স্থাপন কৰৰ ভাৰত আৰু ইউএই-ৰ মাজত এক ভবৱষ্যত-বভবিক অংশীদাবৰত্বৰ আৰু 
মৰনাৰযাগৰ ফক্ষত্ৰ আৰু েলােলসমূহ বচ্নাক্ত কৰৰ। এই উমমহীয়া লক্ষয হহৰে নতুন বাবিজয, বববনৰয়াগ 
আৰু উদ্ভাৱন প্ৰচ্াৰ কৰা বভন্ন ফক্ষত্ৰত, যাৰ বভতৰত আৰে অৰ্কনীবত, শবক্ত, জলবায়ু বিয়া, 
উদীয়মান প্ৰযুবক্ত, দক্ষতা আৰু বশক্ষা, খাদয সুৰক্ষা, স্বাস্থয যত্ন আৰু প্ৰবতৰক্ষা আৰু সুৰক্ষা। 
 
এই ভাৰচু্যৰৱল সবিলনখনৰ এক মুখয ববষ্য় আৰু ভাৰত-ইউএই ববসৃ্তত অৰ্কমনবতক অংশীদাবৰত্ব 
চু্বক্তৰ (বচ্ইবপএ) স্বাক্ষৰ আৰু বববনময় বাবিজয আৰু উৰদযাগ মন্ত্ৰী শ্ৰী পীয়ুস গ'য়াল আৰু ইউএইৰ 
ববি মন্ত্ৰী, মাননীয় আবু্দল্লাহ ববন ফ ৌক আল মাবৰৰ মাজত দৰুয়াজন ফনতাৰ ভাৰচু্যৰৱল উপবস্থবতত। 
এই চু্বক্তখৰন ভাৰতীয় আৰু ইউএই বযৱসায়সমূহক গুৰুত্বপূিক সুববধা প্ৰদান কবৰব, যাৰ বভতৰত আৰে 
বজাৰৰ উন্নত উপলবি আৰু মাচু্লৰ হ্ৰাস। এয়া আশা কৰা হহৰে ফয বচ্ইবপএ িাৰা অহা 5 বেৰত 
বিপক্ষীয় বাবিজয বতক মানৰ 60 বববলয়ন মাবকক ন ডলাৰৰ পৰা 100 বববলয়ন মাবকক ন ডলাৰমল বৃবি 
হ'ব। 
 
দৰুয়াজন ফনতাই লগৰত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75তম বাবষ্ককী আৰু ইউএই প্ৰবতিাৰ 50তম বাবষ্ককীৰ 
উপলক্ষত যুটীয়া স্মাৰক ডাক টিক  মুকবল কৰৰ। সবিলনখনত ভাৰত আৰু ইউএই স্বিাৰ মাজত 
স্বাক্ষৰ ফহাৱা দখুন বুজাবুবজৰ স্মাৰক-পত্ৰ ফ াষ্িা কৰা হয়। ফসয়া হহৰে, এবপইবডএ আৰু বডবপ ৱৰ্ল্ক  
আৰু এl ডাহৰাৰ মাজত খাদয সুৰক্ষা কবৰডৰ পদৰক্ষপৰ ওপৰত আৰু ভাৰতৰ বগে  বচ্টি আৰু 
আবু ধাববৰ ববেবযাপী বজাৰৰ মাজৰ বুজাবুবজৰ স্মাৰক-পত্ৰ ববিীয় প্ৰকল্প আৰু ফসৱাসমূহত 
সহৰযাবগতাৰ ওপৰত। দৰুয়া পক্ষৰ মাজত আৰু দখুন বুজাবুবজৰ স্মাৰক-পত্ৰৰ বাৰব সিত ফহাৱা 
হহৰে - এখন হহৰে জলবায়ু পবৰৱতক ন আৰু আনখন বশক্ষাত সহৰযাবগতাৰ ওপৰত। 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰয় আবু ধাববৰ মাননীয় ৰাজকুমাৰক ধনযবাদ জ্ঞাপন কৰৰ ক'বভড মহামাৰীৰ সময়ত 
ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ যত্ন ফলাৱাৰ বাৰব। প্ৰধান মন্ত্ৰীৰয় লগৰত ফতওকক ভাৰত ্ৰমমি কবৰবমল আমন্ত্ৰি 
কৰৰ। 
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