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গুৰুতৰ বৃষ্টিহীনতাৰ বাবব মাদাগাস্কৰৰ দষ্টিণ অঞ্চলত হহ থকা মানৱীয় সংকটৰ হসবত যুুঁষ্টিবলল 
মাদাগাস্কাৰ ৰ্ৰকাবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঐকযভাৱ আৰু সাহাযযৰ বাবব কৰা িৰুৰী অনুবৰাধৰ প্ৰষ্টতষ্টিয়া 
ষ্টহৰ্াবে, ভাৰত ৰ্ৰকাবৰ 1000 মমষ্টিক টন ৰ্াউল আৰু 100,000 এইছষ্টৰ্ষ্টকউ মটববলট মপ্ৰৰণ কষ্টৰবছ 
মাদাগাস্কাৰলল। এই মানৱীয় সাহাযয ভাৰতীয় মনৌকা বাষ্টহনীৰ িাহাি িালাছৱাত মপ্ৰৰণ কৰা হহবছ, ষ্টয 
খাদয আৰু ষ্টৰ্ষ্টকৎসা সাহাযযৰ হসবত মাৰ্চ  3 তাষ্টৰবখ ৰাওনা হ'ব আৰু মাদাগাস্কাৰৰ ইবহালা বন্দৰত 21-
24 মাৰ্চ  2021 তাষ্টৰখৰ ষ্টভতৰত হগ োব বুষ্টল আশা কৰা হহবছ। 
 
মাদাগাস্কাৰ ৰ্ৰকাৰলল তাৎিষ্টণক ভাৰতীয় সাহাযয আষ্টি ষ্টববদশ ষ্টবষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ. িয়শংকবৰ এক 
ম ান বাতচ ালাে মযাবগ মাদাগাস্কাৰৰ ষ্টববদশ মন্ত্ৰী, মাননীয়, ডঃ মতষ্টহন্দ্ৰিানাষ্টৰবভবলা িাবকাবা এ.এছ. 
অষ্টলভাক অৱগত কবৰ। এই ম ান বাতচ ালােত, ষ্টববদশ ষ্টবষয়ক মন্ত্ৰীবয় ভাৰত আৰু মাদাগাস্কাৰৰ মািত 
থকা উত্তম ষ্টিেিীয় বনু্ধত্বৰ বাবন্ধানৰ কৰা স্মৰণ কবৰ আৰু এই কথাও উবেখ কবৰ ময ভাৰত সদাবয় 
প্ৰথম প্ৰষ্টতষ্টিয়াকাৰীৰ ষ্টভতৰত থাবক মযষ্টতয়া মাদাগাস্কাৰৰ নাগষ্টৰকসকলৰ এবন মকাবনা মানৱীয় সংকট 
হয়। মৰ্বেম্বৰ 2018 ৰ্নত, 1000 মমষ্টিক টন ৰ্াউল মাদাগাস্কাৰলল মযাগান ধৰা হহষ্টছল এক ভাৰতীয় 
মনৌকা িাহািৰ মযাবগষ্টদ। ভাৰতীয় মনৌকা বাষ্টহনী প্ৰথম আষ্টছল প্ৰষ্টতষ্টিয়া প্ৰদান কৰাত মযষ্টতয়া 
ঘূণীবতাহ ডাবয়বন মাদাগাস্কাৰক খুন্দা মাষ্টৰষ্টছল আৰু অষ্টভযান মভষ্টনলাৰ অন্তগচত তাৎিষ্টণক সাহাযয 
প্ৰদান কৰা হহষ্টছল ভাৰতীয় মনৌকা বাষ্টহনীৰ িাহাি ঐৰাবটৰ মযাবগষ্টদ িানুৱাৰী 2020 ৰ্নত। মাৰ্চ  
2020 ৰ্নত, ভাৰতীয় মনৌকা বাষ্টহনীৰ িাহাি শ্বাদূচ বল এষ্টিষ্টৰ্ৰানানাৰ বন্দৰ ভ্ৰমণ কবৰ আৰু 600 টন 
ৰ্াউল মযাগান ধবৰ ভাৰতৰ েৰা মাদাগাস্কাৰলল এইছএআৰষ্টড সাহাযয ষ্টহৰ্াবে মাদাগাস্কাৰৰ উত্তৰ অঞ্চলত 
বৃহৎ বানোনীৰ সময়ত। 
 
ষ্টববদশ ষ্টবষয়ক মন্ত্ৰীবয় মাদাগাস্কাৰৰ ষ্টববদশ মন্ত্ৰীক আশ্বাস ষ্টদবয় ময ভাৰতীয় মহাসাগৰৰ ষ্টসোৰৰ এক 
সামুষ্টিক ৰু্বুৰীয়া ষ্টহৰ্াবে, মাদাগাস্কাৰৰ ৰ্ৰকাৰ আৰু নাগষ্টৰকসকবল সদাবয় ভাৰতীয় ৰ্ৰকাৰ আৰু 
নাগষ্টৰকসকলৰ সমথচন আৰু সাহাযযৰ ওেৰত ষ্টবশ্বাস ৰাষ্টখব োষ্টৰব। দইুিন ষ্টববদশ মন্ত্ৰীবয় োৰস্পষ্টৰক 
ৰুষ্টৰ্ৰ আন ষ্টবষয়সমূবহা আবলাৰ্না কবৰ। 
 
এই যাত্ৰাত, আইএনএছ িালাছৱাত এক ভাৰতীয় মনৌকা বাষ্টহনীৰ প্ৰষ্টশিণ দল থাষ্টকব যাক 
মাদাগাস্কাৰলল মপ্ৰৰন কৰা হহবছ দইু সোহৰ বাবব মালাগাষ্টৰ্ ষ্টববশষ বাষ্টহনীৰ িমতা ষ্টনমচাণ আৰু 
প্ৰষ্টশিণৰ বাবব। 
 



আইএনএছ িালাছৱাই ক'ম'ৰ'ৰ্ গণৰািযৰ আনবিৌন বন্দৰত ৰ'ব য'ত ভাৰতীয় ৰ্াউলৰ 1000 টন 
সামগ্ৰী মযাগান ষ্টদয়া হ'ব। এই খাদয সাহাযযৰ মযাগান হহবছ অবটাবৰ 2019 ৰ্নত ভাৰতৰ উে-
ৰাষ্ট্ৰেষ্টতৰ ক'ম'ৰ'ৰ্ ভ্ৰমণত মঘাষণা কৰা অনুযায়ী। 
 
বনু্ধ মদশ মাদাগাস্কাৰ আৰু ক'ম'ৰ'ৰ্লল খাদয সাহাযয মযাগান আৰু িমতা ষ্টনমচাণৰ বাবব সমথচন হহবছ শ্ৰী 
নবৰন্দ্ৰ মমাডীৰ সাগৰ দশচন আৰু ভাৰতীয় মহাসাগৰ অঞ্চলত এক মূল সুৰিা প্ৰদানকাৰী ষ্টহৰ্াবে ভাৰতৰ 
দীঘচষ্টদনীয়া ভূষ্টমকাৰ হসবত সংহষ্টত ৰাষ্টখ। 
 
নৰু্ন বেল্লী 
মাৰ্ত  01, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


