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ভাৰত-নেদাৰলেণ্ডৰ ভাৰ্চুলেে সন্মিেে
এপ্ৰিল 9, 2021

প্ৰধােমন্ত্ৰী শ্ৰী েলৰন্দ্ৰ নমাদী আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ প্ৰধােমন্ত্ৰী মহামহহম শ্ৰী মাৰ্ু ৰুলে আন্মি
ভাৰ্চুলেে সন্মিেেত হমহেত হয়। 2021 ৰ মাৰ্ুত অেুষ্ঠিত সাধাৰণ হেৰ্াৰ্েৰ
ু
পাছত এয়া হহলছ
প্ৰধােমন্ত্ৰী ৰুলে ভাগ নোো প্ৰথমখহে উচ্চ স্তৰীয় সন্মিেে। প্ৰধােমন্ত্ৰী নমাদীলয় হেৰ্াৰ্েত
ু
িয়োভ ৰ্ৰা আৰু এলৰ্ৰালহ ৰ্তচ থলো
ু
ৰ্াৰ্ৰ্ােৰ
ু
ৰ্ালৰ্ নেদাৰলেণ্ডৰ প্ৰধােমন্ত্ৰীৰ আসেত
অহধষ্ঠিত নহাোৰ ৰ্ালৰ্ প্ৰধােমন্ত্ৰী ৰুেৰ্ অহভেন্দে িোয়।
ভাৰত আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ ৰ্ন্ধুত্ব হহলছ শন্মিশােী আৰু দৃঢ়, ৰ্াৰ আধাৰ হহলছ গণতন্ত্ৰৰ
পাৰস্পহৰৰ্ মূেযলৰ্াধ, আইেৰ শাসে আৰু মােে অহধৰ্াৰৰ্ সিাে আৰু দুলয়াখে ৰাষ্ট্ৰৰ মািত
ৰ্ন্ধুত্বৰ ঐহতহাহসৰ্ ৰ্ন্ধে।
সন্মিেেখহেত, দুলয়ািে নেতাই হিপাহিৰ্ সম্পৰ্ুৰ সমগ্ৰ দৃষ্ঠিলৰ্াণ হৰ্স্তৃতভালে পৰ্ালোৰ্ো
ু
ৰ্লৰ আৰু ৰ্াহণিয আৰু অথেীহত,
ু
িে ৰ্যেস্থাপো, ৰ্ৃহি খণ্ড, স্মােু হৰ্ষ্ঠে, হৰ্জ্ঞাে ও প্ৰৰ্ুন্মি,
নহে্থলৰ্য়াৰ আৰু মহাৰ্াশত সম্পৰ্ুৰ পৰেতী সম্প্ৰসাৰণ আৰু হৰ্হৰ্ত্ৰ্যৰ্ৰণ সন্দভুত মতামত
ৰ্যি ৰ্লৰ।
দুলয়াগৰাৰ্ী প্ৰধােমন্ত্ৰীলয় িে সম্পৰ্ীয় খণ্ডলোত ইলন্দা-ডাৰ্ সহলৰ্াহগতা অহধৰ্ গভীৰ ৰ্হৰ
তচ হেৰ্লে ‘পােীৰ ওপৰত নৰ্ৌশেী অংশীদাহৰত্ব’ ৰ প্ৰহতিাত সিহত প্ৰৰ্াশ ৰ্লৰ আৰু পােীৰ
ওপৰত ৰ্ুেীয়া ৰ্ম ৰ্াহহেীৰ্
ু
মন্ত্ৰী-পৰ্ায়লে
ু
উন্নীতৰ্ৰণত সহমত নপািণ ৰ্লৰ।
নেতা দুিলে িেৰ্ায়ু পহৰেতুে, সন্ত্ৰাসৰ্াদ-প্ৰহতলৰাধ আৰু ৰ্’হভড-19 মহামাৰীৰ দলৰ আঞ্চহেৰ্
আৰু হৰ্হিৰ্ প্ৰতযাহ্বােসমূহৰ সন্দভুত মতামত ৰ্যি ৰ্লৰ আৰু ইলন্দা-নপলছহিৰ্, প্ৰালণাচ্ছে
নৰ্াগাে শৃংখে আৰু গ্ল’নেে হডন্মিলেে গভালেন্সৰ
ু দলৰ েতচ ে নিত্ৰ্সমূহত ৰ্ধমাে
ু
এৰ্ত্ৰ্ীৰ্ৰণৰ্
প্ৰলয়াগৰ সিহত িোয়।
প্ৰধােমন্ত্ৰী নমাদীলয় ইন্টাৰলেশযলেে ছ’োৰ এোলয়ন্স (ISA) আৰু নৰ্াোহেশযে িৰ হডলিিাৰ
নৰন্মিহেলয়ন্ট ইেফ্ৰাৰ্ট্ৰাৰ্ৰ্াৰ (CDRI) হে আগৰ্লঢ়াো সমথেৰ
ু
ৰ্ালৰ্ নেদাৰলেণ্ডৰ্ ধেযৰ্াদ
িোয়। প্ৰধােমন্ত্ৰী নমাদীলয় তদুপহৰ নেদাৰলেণ্ডৰ ইলন্দা-নপলছহিৰ্ েীহত আৰু 2023 ত ন্মি২০ ত
ভাৰতৰ অধযিতালে সহলৰ্াহগতা আগৰ্লঢ়াোৰ আশাৰ্ আদৰহণ িোয়।
দুলয়াগৰাৰ্ী নেতাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শাহন্ত, সুহস্থৰতা আৰু সমৃন্মি হেন্মিতৰ্ৰণৰ অলথ ু হেয়মআধাহৰত ৰ্হপিীয় অডুাৰৰ ৰ্ালৰ্ নতওঁ লোৰ্ৰ অংগীৰ্াৰৰ ৰ্থা নদাহালৰ আৰু 2021 ৰ নম’ত
পেচুগােৰ প’েু ’ত অেুষ্ঠিতৰ্য ভাৰত-ইউলৰাহপয়াে ইউহেয়ে হেডাছ ু হৰ্ঠৰ্ৰ সিেতা ৰ্ামো
ৰ্লৰ।
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