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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরিন্দ্র ফমাদী এবং আবুধারবি ক্রাউন রপ্রন্স এবং সংযুক্ত আিব আরমিশাহীি সশস্ত্র 
বারহনীি ফেপুটি সুরপ্রম কমান্ডাি, রহজ হাইরনস ফশখ ফমাহাম্মদ রবন জারয়দ আল নারহয়ান 18 
ফেব্রুয়ারি, 2022-এ একটি ভারুু্য়াল শীরু্ সরম্মলন কিরবন। এমন সমরয় উভয় ফনতাই দইু 
ফদরশি মরধে ঐরতহারসক এবং বনু্ধত্বপূরু্ সম্পরকুি রবর্রয় তারদি দরৃিভরি প্রকাশ কিরবন বরল 
আশা কিা হরে, যখন ভািত তাি স্বাধীনতাি 75 বছি উদযাপন কিরছ আজারদ কা অমৃত 
মরহাতসব এবং সংযুক্ত আিব আরমিশাহী তাি প্ররতষ্ঠাি 50 তম বাররু্কী উদযাপন কিরছ। 
 
দইু ফনতা রিপারিক সহরযারিতা রনরয়ও আরলার্না কিরবন এবং পািস্পরিক স্বারথুি আঞ্চরলক ও 
আন্তজুারতক রবর্য়গুরল রনরয় মত রবরনময় কিরবন।  
সাম্প্ররতক বছিগুরলরত, ভািত এবং সংযকু্ত আিব আরমিশাহীি মরধে রিপারিক সম্পকু সমস্ত 
ফিরে শরক্তশালী হরয়রছ এবং উভয় পিই একটি বোপক ফকৌশলিত অংশীদারিত্ব শুরু করিরছ। 
প্রধানমন্ত্রী 2015, 2018 এবং 2019 সারল সংযুক্ত আিব আরমিশাহী সেি করিরছরলন ওনেরদরক 
আবুধারবি ক্রাউন রপ্রন্স 2016 এবং 2017 সারল ভািত সেি করিরছরলন। দইু পরিি মরধে 
মন্ত্রী পযুারয়ি সেিও অবোহত িরয়রছ, যাি মরধে িরয়রছ পিিাষ্ট্রমন্ত্রীি রতনটি সেি এবং 2021 
সারল বারর্জে ও রশল্পমন্ত্রীি সংযুক্ত আিব আরমশাহী সেি। 
 
ফকারভে-19 অরতমািী র্লাকালীন স্বাস্থ্েরসবা ও খাদে রনিাপত্তাি গুরুত্বপূরু্ ফিরে উভয় পিই 
ঘরনষ্ঠভারব সহরযারিতা করিরছ। রিপারিক বারর্জে, রবরনরয়াি ও জ্বালারন সম্পকু মজবুত িরয়রছ। 
উভয় পি পুননুবীকির্ ফযািে শরক্ত, স্টারু্ আপ, রেনরর্ক ইতোরদি নতুন ফিরে তারদি 
সহরযারিতা ফজািদাি কিরছ। দবুাই এক্সরপা 2020-এ ভািত অনেতম বৃহত্তম পোরভরলয়রনি সারথ 
অংশগ্রহর্ কিরছ। 
 
রিপারিক সম্পরকুি একটি বড় উরদোি হল বোপক অথুননরতক অংশীদারিত্ব রু্রক্ত 
(রসইরপএ)রসইরপএ-ি জনে আরলার্না 2021 সারলি ফসরেম্বরি শুরু হরয়রছল এবং সম্পন্ন হরয়রছ। 
রু্রক্তটি ভািত-ইউএই অথুননরতক ও বারর্রজেক সম্পকুরক পিবতী স্তরি রনরয় যারব। সংযুক্ত 
আিব আরমিশাহী হল ভািরতি তৃতীয় বৃহত্তম বারর্জে অংশীদাি, এবং রিপারিক বারর্জে ও 
রবরনরয়াি সম্পকু উরেখরযািে উন্নরতি আশা কিা হরে। 
 
সংযুক্ত আিব আরমিশাহীরত একটি বড় সংখোি ভািতীয় সম্প্রদারয়ি বসবাস যাি সংখো প্রায় 
3.5 রমরলয়রনি কাছাকারছ। অরতমািী র্লাকালীন ভািতীয় সম্প্রদায়রক সমথুন কিাি জনে 
প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আিব আরমিশাহীি ফনতৃরত্বি প্ররত ভািরতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিরছন। সংযকু্ত 
আিব আরমিশাহীি ফনতৃত্বও এি উন্নয়রন ভািতীয় সম্প্রদারয়ি অবদারনি প্রশংসা করিরছ। উভয় 
পিই অরতমািী র্লাকালীন 2020 সারল একটি এয়াি বাবল বেবস্থ্ায় সম্মত হরয়রছল যা 
ফকারভে -19 িািা সৃি র্োরলঞ্জ সরেও দইু ফদরশি মরধে মানুরর্ি র্লার্লরক সিম করিরছ। 
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