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প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু মেৰেৰেে গণোজ্যে োষ্ট্ৰপতি মাননীয় মেৰেল 

োমকালাোৰন যুটীয়াোৰে োেি-ৰেৰেৰেে উচ্চ স্তে োেেুযৰেল অনুষ্ঠানি উন্নয়ন 

সাহাযয প্ৰকল্পে এক পতেসে উৰবাধন কৰে (এতপ্ৰল 8, 2021) 

এপ্ৰিল 08, 2021 

 

িধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে আপ্ৰি মেৰেৰেেে োষ্ট্ৰপপ্ৰি, মাননীে মেৰেল োলকালােনে সৈৰি এক োেেয ুৰেল অনযষ্ঠানি অংশগ্ৰহণ কৰে। এই 

োেেয ুৰেল অনযষ্ঠান আৰোিন কো সহপ্ৰেল যযটীো ই-উৰবাধনীে বাৰব বহুপ্ৰি উন্নেন ৈাহাযু িকল্পে প্ৰয মেৰেৰেেি োেৰি অৰ্থােন কপ্ৰেৰে আেয 

মেৰেৰেে ৈামযপ্ৰিক িহেীে বুেহােে বাৰব োেৰি মযাগান ধো এক দ্ৰুি িহলদােী িাহাি িদান কপ্ৰেবলল। 

 

এই োেেয ুৰেল অনযষ্ঠানি, িধান মন্ত্ৰী মমাদী আেয োষ্ট্ৰপপ্ৰি োমকালাোৰন যযটীোোৰে মেৰেৰেেে নিয ন দণ্ডাধীশ নুাোলে প্ৰবপ্ৰডং উৰবাধন কৰে। এই 

প্ৰবপ্ৰডংৰ া সহৰে মেৰেৰেেি িৰ্ম োেিীে ৈাহাযুে আন্তঃগাাঁ ৰ্প্ৰন আেয োেি েেকােে পো 3.5 প্ৰনযযি মাপ্ৰকথ ন ডলােে অনযদান ৈাহাযুৰে ৈমূ্পণথ কো 

সহৰে। মেৰেৰেেে োিধানী েহে প্ৰেক্টপ্ৰেোে মািি প্ৰিি, এক অধযপ্ৰনক েূপাঙ্কণ আেয উচ্চ মানদণ্ডৰে প্ৰনপ্ৰমথি, দণ্ডাধীশ নুাোলৰে মেৰেৰেেে নুাে 

িণালীে ক্ষমিা গুেযত্বপূণথোৰে বৃপ্ৰি কপ্ৰেব আেয দুৰোখন মদশে প্ৰবপক্ষীে ৈহৰযাপ্ৰগিাে এক সবপ্ৰশষ্ট প্ৰেহ্ন হ'ব। 

 

িধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেি মমাদীৰে এখন 48.9 এম দ্ৰুি িহলদােী িাহাি (এফপ্ৰপপ্ৰে) িদান কৰে মেৰেৰেেে োষ্ট্ৰপপ্ৰিক এই োেেয ুৰেল অনযষ্ঠানি। এই 

এফপ্ৰপপ্ৰে, প্ৰয কলকািাে এম/এে প্ৰিআেএেই-মে প্ৰনমথাণ কপ্ৰেৰে 100 মকাটি োেিীে  কাি, মেৰেৰেেক উপহাে প্ৰদো সহৰে োেিীে অনযদান ৈাহাযুে 

অধীনি ইোে ৈামযপ্ৰিক িহলদােী ক্ষমিা শপ্ৰিশালী কোে িেযেী িৰোিন পূেণ কোে বাৰব। এই অিুাধয প্ৰনক িাহাৰি মেৰেৰেে ৈামযপ্ৰিক িহেীেে 

ক্ষমিা গুেযত্বপূণথোৰে বৃপ্ৰি কপ্ৰেব ইোে প্ৰবশাল ৈামযপ্ৰিক িান িহলদােী আেয ৈযেপ্ৰক্ষি কোি আেয মেৰেৰেেে িলি ৈামযপ্ৰিক সদৈযু, ড্ৰাগে আেয অস্ত্ৰে 

মোোং মবপাে আেয মব-আইনী মাে মোে িিুাহ্বানৈমূহে সৈৰি যযাঁ প্ৰিবলল ৈহাে কপ্ৰেব। এই িাহািখনে মযাগান ধো সহৰে এক িপ্ৰিক ৈামযপ্ৰিক ৈযেক্ষাে 

মক্ষত্ৰি োেি আেয মেৰেৰেেে মািে দীৰ্থপ্ৰদনীো আেয গেীে ৈহৰযাপ্ৰগিাে আেয মেৰেৰেেে এক প্ৰবশ্বাৈী আেয বাঞ্চনীে অংশীদাে প্ৰহোৰপ োেিে 

েূপ্ৰমকাে। 

 

এই উপলক্ষি, িধান মন্ত্ৰী আেয মেৰেৰেেে োষ্ট্ৰপপ্ৰিৰে যযটীোোৰে এক 1 এমডাপ্ৰিউ েূপ্ৰম প্ৰিি শপ্ৰি কল ই-মযকপ্ৰল কৰে প্ৰয োেিীে অনযদান ৈাহাযুৰে 

মেৰেৰেেে েৰমইনপ্ৰেল বীপি প্ৰনমথাণ কো সহৰে। মেৰেৰেেি দহ া (10) োেিীে উচ্চ িোে ৈম্প্ৰদাে উন্নেন িকল্পও (এইেআইপ্ৰেপ্ৰডপ্ৰপ) দুইিন 

প্ৰবপ্ৰশষ্ট বুপ্ৰিৰে ই-মযকপ্ৰল কৰে। 

 

উপলক্ষৰ াি োষণ প্ৰদ, িধান মন্ত্ৰী মমাদীৰে মানে প্ৰেপ্ৰিক আন্তঃগাাঁ ৰ্প্ৰন িকল্পৰবােি উন্নেন অংশীদােীত্বে গুেযত্ব উৰেখ কৰে মেৰেৰেেে সৈৰি 

ৈহৰযাপ্ৰগিা আগলল শপ্ৰিশালী কোি। িধান মন্ত্ৰীৰে উৰেখ কৰে ময আধযপ্ৰনক েূপাঙ্কণ আেয অিুাধয প্ৰনক ৈযপ্ৰবধাৈমূহে সৈৰি প্ৰনপ্ৰমথি নিয ন দণ্ডাধীশে 



নুাোলেৰ াৰে এক উপ্ৰেি আৈন প্ৰহোৰপ কাযথ কপ্ৰেব মেৰেৰেেে িনগণক নুাপ্ৰেক মৈো িদান কোি। িধান মন্ত্ৰীৰে কে ময মেৰেৰেেলল এক দ্ৰুি 

িহলদােী িাহািে উপহাৰে োেিে িপ্ৰিশ্ৰুপ্ৰি িদশথন কৰে মেৰেৰেেে প্ৰনিে ক্ষমিা শপ্ৰিশালী কোে প্ৰনিে ৈামযপ্ৰিক িান েক্ষা আেয প্ৰনেীক্ষণ কোে। 

 

োষ্ট্ৰপপ্ৰি মেৰেল োলকালাোৰন প্ৰনিে গেীে কৃিজ্ঞিা িকাশ কৰে োেিে অপ্ৰবপ্ৰিন্ন ৈমৰ্থনে বাৰব মেৰেৰেেে ৈযেক্ষা আেয উন্নেনে িৰোিনৈমূহ 

পূেণ কোি প্ৰয এক িপ্ৰিিপ্ৰব দুৰোখন মদশে মািে শপ্ৰিশালী আেয ৰ্প্ৰনষ্ঠ ৈম্পকথ ে। 

 

নিয ন দণ্ডাধীশে নুাোলে প্ৰবপ্ৰডংে ই-মযকপ্ৰল, 1 এমডাপ্ৰিউ শপ্ৰি কল, এইেআইপ্ৰেপ্ৰডপ্ৰপ আেয এফপ্ৰপপ্ৰে িদাৰন িদশথন কৰে োেিে অ ল েূপ্ৰমকা 

মেৰেৰেেে এক দীৰ্থপ্ৰদনীো আেয প্ৰবশ্বাৈৰযাগু অংশীদাে প্ৰহোৰপ আেয প্ৰবপক্ষীে ৈম্পকথ  গেীে কোে িপ্ৰি ৰ্কা িপ্ৰিশ্ৰুপ্ৰিে। 

 

উপলক্ষৰ াি িদশথন কো ৈহৰযাপ্ৰগিা িকল্পৈমূহ িধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীে 'ৈাগে - অঞ্চলৰ াে ৈকৰলালল ৈযেক্ষা আেয প্ৰবকাশ'ে দশথনে সৈৰি ৈংহপ্ৰি 

েখা। 

 

নিুন তদেী 

এতপ্ৰল 08, 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. 


