
Vice President of India visited the UAE to convey 
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Zayed Al Nahyan 
May 15, 2022 
 

ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপততয়ে ইউএই ভ্ৰমণ কয়ৰ মাননীে শ্বেখ 
খাতিফা তিন জায়েদ আি নাহোনৰ মৃতয ুত সময়িদনা জ্ঞাপন 
কৰাৰ িায়ি 
মে’ 15, 2022 
 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী এে ম েংকায়া নাইডুৱে 15 মে’ 2022 িাতৰৱে ইউএই ভ্ৰেণ কৱৰ  াৰি চৰকাৰৰ 
িৰফৰ পৰা ইউএই মনিৃত্বক ইউএই-ৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু আবু ধাতবৰ শাসক োননীয় মেে 
োতিফা তবন জাৱয়দ আি নাহয়ানৰ মশাকজনক েৃিুুি সেৱবদনা জ্ঞাপন কৰাৰ বাৱব।  
 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় আতজ দপুৰীয়া আবু ধাতব গৈ পাই মপানপটীয়াকক েুছতৰফ ৰাজপ্ৰসাদকি যায় আৰু 
ইউএই-ৰ নিুনকক তনববাতচি ৰাষ্ট্ৰপতি, োননীয় মেে েহম্মদ তবন জাৱয়দ আি নাহয়ান, ৰাজকীয় 
পতৰয়াি আৰু ইউএই-ৰ সেগ্ৰ মনিৃত্বক তনজৰ সেৱবদনা জ্ঞাপন কৱৰ। 
 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাে নাথ মকাতবন্দ আৰু প্ৰধান েন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ মোদীৰ সেৱবদনা জ্ঞাপন 
কৱৰ আৰু পুনৰ উৱেে কৱৰ ময  াৰি আৰু ইয়াৰ জনৈণ ইউএই-ৰ গসৱি তথয় তদৱছ এই কঠিন 
সেয়ি। 
 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় উোি াৱে স্মৰণ কৱৰ ময োননীয় মেে োতিফা তবন জাৱয়দ আি নাহয়ানৰ 
মনিৃত্বি,  াৰি-ইউএই সম্পকব ি বৃহৎ সেৃতি আতহতছি দৱুয়ােন মদশৰ জনৈণৰ পাৰস্পতৰক কিুাণি 
আৰু ময মেে োতিফাই ইউএই-ৰ বৃহৎ  াৰিীয় সম্প্ৰদায়ৰ অসাধাৰণ যত্ন গিতছি, তয মিওঁক অতি 
সন্মান কতৰতছি। 
 
ইয়াৰ পূৱেব, তবৱদশ তবষয়ক েন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শেংকৱৰ নিুন তদেীৰ তিি ইউএই দিূাবাস ভ্ৰেণ কৱৰ 
14 মে’ 2022 িাতৰৱে  াৰিৰ সেৱবদনা জ্ঞাপন কতৰবকি।  াৰৱি িৈৱি 14 মে’ 2022 িাতৰৱে 
ৰাষ্ট্ৰীয় মশাকৰ তদন পািন কৱৰ। 
 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় োননীয় মেে েহম্মদক তনজৰ শুৱ চ্ছা জ্ঞাপন কৱৰ ইউএই-ৰ িৃিীয় ৰাষ্ট্ৰপতি 
তহচাৱপ তনববাতচি মহাোি। উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৱয় কয় ময মিওঁৰ যত্ন আৰু মনিৃত্বৰ অধীনি, দৱুয়ােন মদৱশ 
তনজৰ ঐতিহাতসক আৰু তবসৃ্তি মকৌশিৈি সম্পকব ক নিুন আৰু গবতচত্ৰ্ুেয় মেত্ৰ্ি আৈবঢ়াই তনয়া 
অবুাহি ৰাতেব। 



 
উপ ৰাষ্ট্ৰপতিক এই ভ্ৰেণি িৈ তদৱয় ইউএইকি  াৰিৰ দিূ, উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সতচব, যুটীয়া সতচব 
(ৈাল্ফ) আৰু  াৰি চৰকাৰৰ অনু মজুষ্ঠ তবষয়াসকৱি।  
 
আিয ধাতি 
শ্বম’ 15, 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. 

 


