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প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰৰন্দ্ৰ ফমাদী আৰু আবু ধাববৰ ৰাজক্যমাৰ আৰু ইউএই সামবৰক্ বাবিনীৰ উচ্চতম 
ফসনাধযক্ষ, মাননীয় ফেখ মিম্মদ ববন জাৰয়দ আল নািযাৰন এক্ ভাৰচু্যৰৱল সবিলন অনুবিত ক্বৰব 
ফেব্ৰুৱাৰী 18, 2022 তাবৰৰখ। দৰুয়াজন ফনতাই ফদশ দখুনৰ মাজৰ ঐবতিাবসক্ আৰু বনু্ধত্বৰ 
সম্পক্ক ৰ ওপৰত বনজৰ দশকন প্ৰক্াশ ক্বৰব, এৰন এক্ সময়ত ফেইয়া ভাৰৰত বনজৰ স্বাধীনতাৰ 75 
বছৰ উদোপন ক্বৰৰছ আজাবদ ক্া অমৃত মৰিাৎসৱ বিচ্াৰপ আৰু ইউএই-ফয় বনজৰ প্ৰবতিাপনৰ 
50তম বাবষকক্ী উদোপন ক্বৰৰছ। 
 
দৰুয়াজন ফনতাই লগৰত বিপক্ষীয় সিৰোবগতা আৰলাচ্না ক্বৰব আৰু পাৰস্পবৰক্ ৰুচ্ীৰ আঞ্চবলক্ আৰু 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ববষয়সমুিৰ ওপৰত ভাব বববনময় ক্বৰব। 
 
ফশিতীয়া ফক্ইবছৰমানত, ভাৰত আৰু ইউৰই-ৰ মাজৰ বিপক্ষীয় সম্পক্ক  সক্ৰলা ফক্ষত্ৰত শবিশালী 
হিৰছ, আৰু দৰুয়া পক্ষই এক্ ববসৃ্তত ফক্ৌশলগত অংশীদাবৰত্বৰ পথত আগবাবিৰছ। প্ৰধানম মন্ত্ৰীৰয় 
ইউএই ভ্ৰমণ ক্ৰৰ 2015, 2018 আৰু 2019 চ্নত আৰু আবু ধাববৰ ৰাজকুমাৰৰ 2016 আৰু 2017 
চ্নত ভাৰত ভ্ৰমণ ক্ৰৰ। দৰুয়া পক্ষৰ মাজত মন্ত্ৰী স্তৰৰ ভ্ৰমণ অবযািত হি আৰছ, োৰ বভতৰত 
আবছল 2021 চ্নত ইউএই হল ববৰদশ ববষয়ক্ মন্ত্ৰীৰ বতবনটা ভ্ৰমণ আৰু বাবণজয আৰু উৰদযাগ মন্ত্ৰীৰ 
এক্ ভ্ৰমণ। 
 
দৰুয়া পক্ষই ক্'বভড-19 মিামাৰীৰ সময়ত ঘবনিভাৰৱ সিৰোগত আবছল স্বাস্থ্যেত্ন আৰু খাদয সুৰক্ষাৰ 
গুৰুত্বপূণক ফক্ষত্ৰত। বিপক্ষীয় বাবণজয, বববনয়পগ আৰু শবি সম্পক্ক ও বলৱন্ত হি আৰছ। দৰুয়া পক্ষই 
লগৰত পুনৰবযৱিাৰৰোগয শবি, ষ্টাটক -আপ, বেনৰটক্ আবদৰ দৰৰ নতুন ফক্ষত্ৰত বনজৰ সিৰোবগতা 
শবিশালী ক্বৰৰছ। ভাৰৰত ডুবাই এক্স 2020ত এক্ আটাইতকক্ ডাঙৰ পটমণ্ডপৰ হসৰত অংশগ্ৰিণ 
ক্বৰৰছ। 
 
বিপক্ষীয় সম্পক্ক ত এক্ প্ৰমুখ পদৰক্ষপ হিৰছ ববসৃ্তত অথককনবতক্ অংশীদাবৰত্ব চু্বি (বচ্ইবপএ। বচ্ইবপএ-
ৰ বাৰব আৰলাচ্না ফচ্ৰেম্বৰ 2021 চ্নত আৰম্ভ হিবছল আৰু এবতয়া সমাে হিৰছ। এই চু্বিখৰন 
ভাৰত-ইউএই অথককনবতক্ আৰু বাবণবজযক্ সংৰোগক্ আগন্তুক্ স্তৰকল হল োব। ইউএই হিৰছ ভাৰতৰ 
তৃতীয় বৃিৎ বাবণজয অংশীদাৰ, আৰু বিপক্ষীয় বাবণজয আৰু বববনৰয়াগ সম্পক্ক ত গুৰুত্বপূণক বৃবি ফদখা 
ফপাৱা োব বুবল আশা ক্ৰা হিৰছ। 
 
ইউএই-ত এক্ বৃিৎ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় আৰছ োৰ সংখযা প্ৰায় 3.5 বনেুত। প্ৰধান মন্ত্ৰীৰয় ইউএই 
ফনতৃত্বৰ প্ৰশংসা প্ৰক্াশ ক্ৰৰ মিামাৰীৰ সময়ত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক্ সমথকন ক্ৰাৰ বাৰব। ইউএই 
ফনতৃত্বই লগৰত বনজৰ উন্নয়নত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা ক্ৰৰ। দৰুয়া পবক্ষ এক্ এয়াৰ 



বাৰবাল বযৱস্থ্াৰ ওপৰত সিত হিবছল 2020 চ্নত মিামাৰীৰ সময়ত োৰ বাৰব ক্'বভড-১৯ফয় 
উত্থাপন ক্ৰা প্ৰতযাহ্বানৰবাৰৰ স্বৰেও দৰুয়াখন ফদশৰ মাজত মানুিৰ চ্লাচ্ল সক্ষম হিৰছ। 
 
নতয ন ন্মিল্লী 
ফেব্ৰুোৰী 16, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 
 
 


