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প্রধােমন্ত্রী শ্রী েন্ডরন্দ্র নমাদী , আজ নেদারল্যােন্ডসর প্রধােমন্ত্রী নের মার্ ু রুন্ডের সন্ডে ভার্চ ুয়াল্ শীর্ ু সন্ডেল্ে 

র্ন্ডরন্ডেে।প্রধােমন্ত্রী রুন্ডের মান্ডরু্ সংসদীয় নের্ ুার্ন্ডে জয়ল্ান্ডভর পর এই শীর্ ু সন্ডেল্ে অেুষ্ঠিত হল্। পর পর র্ারর্ার 

প্রধােমন্ত্রী হওয়ায়, শ্রী নমাদী নের রুন্ডেন্ডর্ অনভেন্দে জাোে। 

গণতন্ত্র, আইন্ডের শাসে , মাের্ানধর্ারন্ডর্ সোে জাোন্ডো এর্ং ঐনতহানসর্ র্ন্ধন্ডের ওপর নভনি র্ন্ডর ভারত ও 

নেদারল্যােন্ডসর মন্ডধয দৃঢ় সহন্ড ানগতামূল্র্ র্নু্ধত্বপূণ ু সম্পর্ ুগন্ড়ে উন্ডেন্ডে। 

সন্ডেল্ন্ডে উভয় নেতা নিপানির্ অংশীদানরত্ব নেন্ডয় প ুান্ডল্ার্ো র্ন্ডরন্ডেে এর্ং র্যর্সা – র্ানণজয ও অর্েুীনত, জল্ 

র্যর্স্থাপো, রৃ্নর্, স্মারু্ নসষ্ঠর্, নর্জ্ঞাে ও প্র ুক্তি, স্বাস্থয পনরন্ডর্র্া এর্ং মহার্ান্ডশর মন্ডতা নিন্ডে নর্ভান্ডর্ পারস্পনরর্ 

সহন্ড ানগতা র্ৃক্তি র্রা  ায়, তা নেন্ডয় বর্েন্ডর্ আন্ডল্ার্ো হন্ডয়ন্ডে। 

জল্ সংক্রান্ত নর্র্ন্ডয় ভারত – ডার্ সহন্ড ানগতা আন্ডরা নেনর়্ে র্রার জেয জন্ডল্র উপর নর্ৌশল্গত অংশীদানরত্ব গন্ড়ে 

তচল্ন্ডত দুই প্রধােমন্ত্রী এর্মত হন্ডয়ন্ডেে। এর জেয ন ৌর্ র্মীন্ডগািীন্ডর্ মন্ত্রী প ুান্ডয় উন্নীত র্রা হন্ডর্। 

উভয় নেতা জল্র্ায়ু পনরর্তেু, সন্ত্রাসর্াদ নমার্ানর্ল্া এর্ং নর্ানভড – ১৯ মহামানরর মন্ডতা আন্তজাুনতর্ সমসযা ও 

আঞ্চনল্র্ নর্নভন্ন নর্র্য় নেন্ডয় মত নর্নেময় র্ন্ডরন্ডেে।  

ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চন্ডল্ সহন্ড ানগতা, নস্থনতশীল্ সরর্রাহ শঙৃ্খল্ এর্ং আন্তজাুনতর্ নডক্তজর্াল্ প্রশাসন্ডের 

মন্ডতা নর্র্ন্ডয় দুই পি এর্ন্ড ান্ডগ র্াজ র্রার নসিান্ত নেন্ডয়ন্ডে। প্রধােমন্ত্রী, আন্তজাুনতর্ নসৌরন্ডজার্ এর্ং নর্ায়ানল্শে 

ফর নডজাস্টার নরক্তজনল্ন্ডয়ন্ট ইেফ্রাস্ট্রার্র্ান্ডর নেদারল্যােন্ডসর সমর্নু্ডের জেয ধেযর্াদ জানেন্ডয়ন্ডেে। 
নেদারল্যােন্ডসর ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল্ েীনতন্ডর্ নতনে স্বাগত জাোে। ২০২৩ সান্ডল্ ক্তজ-২০ নগািীর 

সভাপনত নহন্ডসন্ডর্ ভারত, দানয়ত্ব গ্রহণ র্রার পর নেদারল্যান্স সর্ ধরন্ডণর সহন্ড ানগতার আশ্বাস নদন্ডয়ন্ডে। 

 

উভয় নেতা আন্তজাুনতর্ শানন্ত, নস্থতার্স্থা এর্ং সমকৃ্তির জেয নেয়মনভনির্ র্হচ পানির্ েীনত নমন্ডে র্ল্ার নিন্ডে 

তান্ডদর অেীর্ার জানেন্ডয়ন্ডে। নম মান্ডস পতচ গুান্ডল্র নপান্ডতাুন্ডত ভারত – ইউন্ডরাপীয় ইউনেয়ে নেতৃর্ৃন্ডন্দর বর্ের্  ান্ডত 

সফল্ হয়, দুই নদশই নসই নর্র্ন্ডয় এর্ন্ড ান্ডগ র্াজ র্রন্ডর্। 

প্রিউ প্রিপ্রি 
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