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পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাদাগাস্কাররর বিরদশমন্ত্রীর মরযে ফ ান িার্তালাপ
মার্ত 01, 2021
দক্ষিণ মাদাগাস্কারে মাোত্মক খোে কােরণ সৃষ্ট মানক্ষিক সংকট মমাকাক্ষিলায় আন্তর্জাক্ষিক সংহক্ষি
এিং সহায়িাে র্নয মাদাগাস্কাে সেকাে মে র্রুক্ষে আরিদন র্াক্ষনরয়রে িাে প্রক্ষিক্ষিয়া ক্ষহসারি,
ভােি সেকাে এক হার্াে মমক্ষিক টন চাল এিং এক লি এইচক্ষসক্ষকউ টযািরলট পাঠিরয়রে। এই
মানক্ষিক সহায়িা মনৌিাক্ষহনীে র্াহার্ র্লাশ্ব মােফি মপৌৌঁরে মদওয়া হরে। খাদয সহায়িা ও ক্ষচক্ষকৎসা
সামগ্রী ক্ষনরয় 3 মাচজ র্াহার্ িন্দে োড়রি এিং 21-24 মাচজ, 2021 িাক্ষেরখে মরযয মাদাগাস্কারেে
এরহালা িন্দরে মপৌৌঁেরি িরল আশা কো হরে।
মাদাগাস্কাে সেকােরক ভােিীয় সহায়িা সম্বরে আর্ ক্ষিরদশমন্ত্রী ডঃ এস. র্য়শঙ্কে মাদাগাস্কারেে
মাননীয় পেোষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মিক্ষহন্দ্রর্ানাক্ষেরভরলা র্ারকািা এ.এস অক্ষলভারক মফান মােফৎ র্াক্ষনরয়রেন।
মফারন করথাপকথরনে সময়, পেোষ্ট্রমন্ত্রী ভােি ও মাদাগাস্কারেে মরযয িেু ত্বপূণজ ক্ষিপাক্ষিক সম্পরকজ ে
কথা স্মেণ কক্ষেরয় মদন এিং িরলন এই যেরনে মানক্ষিক সংকরট মাদাগাস্কারেে সহায়িা কোে
র্নয ভােি সিসময়ই প্রাথক্ষমক সাহােযকােীরদে মরযয থাকরি। 2018 সারলে মসরেম্বরে, ভােিীয়
মনৌিাক্ষহনীে এক র্াহার্ মাদাগাস্কারে 1000 মমক্ষিক টন চাল সেিোহ করেক্ষেল। 2020 সারলে
র্ানুয়াক্ষেরি ঘূক্ষণজঝড় ডায়ান েখন মাদাগাস্কারে আেরড় পরড়ক্ষেল িখন ভােিীয় মনৌিাক্ষহনী অপারেশন
ভযাক্ষনলাে মাযযরম আইএনএস ঐোিি সিজপ্রথম সাহারেযে হাি িাক্ষড়রয় মদয়। 2020 সারলে মারচজ
আইএনএস শাদূজ ল আক্ষন্তক্ষসোনানা িন্দে পক্ষেদশজন করে এিং মাদাগাস্কারেে উত্তোঞ্চরল ভােী িনযা
মমাকাক্ষিলায় এইচএক্ষডআে সহায়িাে র্নয ভােি মথরক 600 টন চাল সেিোহ করে।
ইএএম মাদাগাস্কারেে পেোষ্ট্রমন্ত্রীরক আশ্বাস ক্ষদরয় িরলন, মে ভােি মহাসাগরেে উপকূলিিী
প্রক্ষিরিশী ক্ষহসারি, মাদাগাস্কারেে সেকাে এিং র্নগণ সিজদা ভােরিে সেকাে এিং র্নগরণে সমথজন
এিং সাহারেযে ওপে ভেসা কেরি পারে। পােস্পক্ষেক স্বাথজর্ক্ষড়ি অনযানয ক্ষিষয় ক্ষনরয়ও দুই
পেোষ্ট্রমন্ত্রী আরলাচনা করেন।
এই সফেকারল, আইএনএস র্লাশ্বরি ভােিীয় মনৌিাক্ষহনীে একটি প্রক্ষশিক দল থাকরি, োো দুই
সপ্তাহিযাপী মাদাগাস্কারে মালাগযাক্ষস মস্পশাল মফারসজে দিিা িৃক্ষিে র্নয প্রক্ষশিণ মদরি।
ক্ষেপািক্ষলক অফ করমারোরসে মপাটজ আনর্ুরনও থামরি আইএনএস র্লাশ্ব এিং 1000 মমক্ষিক টন
ভােিীয় চাল সেিোহ কেরি। 2019 সারল অরটািরে করমারোস সফেকারল ভােরিে উপোষ্ট্রপক্ষি
এই খাদয সহায়িা প্রদারনে মঘাষনা করেন।

মাদাগাস্কাে এিং মকারমারোরসে মি িেু রদশগুক্ষলে সামথজয িৃক্ষিে র্নয খাদয এিং অনযানয সহায়িা
প্রযানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাক্ষদে সাগে পক্ষেকল্পনা এিং ভােি মহাসাগে অঞ্চরল মূল সুেিা প্রদানকােী
ক্ষহসারি ভােরিে ভূ ক্ষমকা সমরয়ে সারথ পেীক্ষিি এিং সঙ্গক্ষিপূণজ।
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