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‘ইউএই’-ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু আবু ধাতবৰ শাসনকিত া ‘মহামতহম’ শ্বেইখ 
মহম্মেদ তবন জাম্মেদ অল নহযানৰ সসম্মি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাত্ 
জনু 28, 2022 

 
 

তমউতনখৰ পৰা অহাৰ বাটি প্ৰধানমন্ত্ৰীম্মে আতজ আবু ধাতবি উপতিি সহ তকছুসমে সমে 
কটাে। এই সমেম্মছাৱাি শ্বিও ঁ ‘ইউএই’-ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি িথা আব ু ধাতবৰ শাসনকিত া ‘মহামতহম’ 
শ্বেইখ মহম্মেদ তবন জাম্মেদ অল নহযানক সাক্ষাত্ কম্মৰ। ২০১৯ চনি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বমাদীম্মে কৰা 
আবু ধাতব ভ্ৰমণৰ তপচি এো সহম্মছ দমু্মোগৰাকী শ্বনিাৰ মাজি শ্বসাঁ-শৰীম্মৰ শ্বহাৱা প্ৰথমম্মটা 
সাক্ষাত্। 

এই সাক্ষািৰ প্ৰধান উম্মেশয সহম্মছ শ্ব াৱা মাহি মিুৃয শ্বহাৱা শ্বেইখ খাতলফা তবন জাম্মেদ অল 
নহযানৰ পতৰোলক তনম্মজ উপতিি সহ সমম্মবদনা জ্ঞাপন কৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰীম্মে ‘মহামতহম’ শ্বেইখ 
মহম্মেদ তবন জাম্মেদৰ লগম্মি ৰাষ্ট্ৰীে তনৰাপত্তা পৰামশতদািা ‘মহামতহম’ শ্বেইখ িাহম্মনৌন তবন 
জাম্মেদ অল নহযান, উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ‘মহামতহম’ শ্বেইখ মনছুৰ তবন জাম্মেদ অল নহযান, ‘আবু ধাতব 
ইনম্মেষ্টম্মমণ্ট অথ’তৰটী’ৰ পতৰচালন সঞ্চালক ‘মহামতহম’ শ্বেইখ হাম্মমদ তবন জাম্মেদ অল নহযান, 

সবম্মদতশক পতৰক্ৰমা িথা আ্তঃৰৰাষ্ট্ৰীে সহম্ম াতগিা পতৰক্ৰমাৰ মন্ত্ৰী ‘মহামতহম’ োইখ আব্দুলা তবন 
জাম্মেদ অল নহযানম্মক ধতৰ শ্বেইখৰ পতৰোলবগতক আ্ৰম্মৰ সমম্মবদনা জ্ঞাপন কম্মৰ। 

সাক্ষাি কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীম্মে ‘ইউএই’ৰ িৃিীেগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু আব ুধাতবৰ শাসনকিত া তহচাম্মপ 
িলাতেতিক্ত শ্বহাৱাৰ বাম্মব শ্বেইখ মহম্মেদ তবন জাম্মেদ অল নহযানক অতেনন্দম্মনা জনাে। 

তবগি শ্বকইটামান বছৰি শ্বিওঁম্মলাম্মক তবম্মশি সিকত িাম্মৰ প্ৰতিপালন কতৰ গত়ি শ্বিালা োৰি-
‘ইউএই’ৰ মাজৰ ‘তবসৃ্তি ৰণম্মকৌশলগি সহম্ম াতগিা’ৰ তবতেন্ন তদশৰ প তাম্মলাচনা কম্মৰ দমু্মোগৰাকী 
শ্বনিাই। উম্মেখয শ্ব  শ্ব াৱা ১৮ শ্বফব্ৰুৱাৰীি ‘োচুত ম্মৱল’ মাধযম্মমম্মৰ অনুতিি শ্বহাৱা শীিত সতিলনৰ 
কালি দমু্মোখন শ্বদশৰ মাজি স্বাক্ষতৰি শ্বহাৱা ‘তবসৃ্তি অথতননতিক সহম্ম াতগিা সম্পকীে চুতক্ত’ 
(তচইতপএ)খন শ্বম’ মাহৰ ১ িাতৰখৰ পৰা কা তাতিি সহম্মছ। ‘তচইতপএ’-ই দমু্মোখন শ্বদশৰ মাজি 
চতল অহা বাতণজয আৰ ু তবতনম্মোগৰ পতৰসৰ আৰু অতধক তবসৃ্তি কতৰ িুতলব বুতল আশা কৰা 
সহম্মছ। ২০২১-২২ তবত্তীে বিতি দমু্ম া শ্বদশৰ মাজি সম্পাতদি বাতণতজযৰ পতৰমাণ আতছল প্ৰাে ৭২ 
তবতলেন মাতকত ন ডলাৰ। ‘ইউএই’ সহম্মছ োৰিৰ িৃিীে বৃহত্তম বাতণতজযক অংশীদাৰ শ্বদশ আৰু 
তিিীে সবতবৃহি ৰপ্টানী-লক্ষযিান। তবগি বহু শ্বকইটা বছৰি োৰিি ‘ইউএই’ৰ তবতনম্মোগ 
তনৰ্ৰ ৰপূি বাত়ি আম্মছ আৰু সম্পতিত  ইোৰ পতৰমাণ সহম্মছ ১২ তবতলেন মাতকত ন ডলাৰম্মৰা 
অতধক। 

দমু্মোগৰাকী শ্বনিাৰ মাজি অনুতিি োচুত ম্মৱল শীিত সতিলনি বাতণজয, তবতনম্মোগ, নবীকৰণম্ম াগয 
শতক্ত, খাদয সুৰক্ষা, স্বািয, প্ৰতিৰক্ষা, দক্ষিা, তশক্ষা, সংসৃ্কতি আৰু নাগতৰকৰ মাজৰ পাৰস্পতৰক সম্পকত  



িাপনম্মক ধতৰ দমু্মো শ্বদশৰ মাজৰ সম্পকত  আগব়িাই তনোৰ বাম্মব পথতনম্মদতশনা দাতি ধতৰ এখন 
তেজন শ্বষ্টটম্মমণ্টও প্ৰকাশ কৰা সহতছল। 

‘ইউএই’ি বসবাস কৰা ৩.৫ তন ুি োৰিীে সম্প্ৰদােৰ শ্বলাকৰ শ্বচাৱা-তচিা কৰা, তবম্মশিনক 
ক’তেড-১৯ মহামাৰীৰ সমেি শ্বলাৱা তবম্মশি িদাৰকীৰ বাম্মব প্ৰধানমন্ত্ৰীম্মে ৰাষ্ট্ৰপতি িথা আব ু
ধাতবৰ শাসনকিত া শ্বেই মহম্মেদ তবন জাম্মেদ অল নহযানৰ শলাগ লে। শ্বিওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক 
অতচম্মৰই োৰি ভ্ৰমণৰ বাম্মব আমন্ত্ৰম্মণা জনাে। 

 

 

আবু ধাবব 

জনু 28, 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. 

 


