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তৃ তীয় ভাৰত-বাহৰৰইন উচ্চ যুটীয়া পৰৰষদ ববঠক (7 এৰিল
2021)
এপ্ৰিল 07, 2021
প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰ আৰু িাহদৰইন ৰাজযৰ প্ৰিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় ডঃ আব্দুল্লাটিফ প্ৰিন
ৰপ্ৰছে আলজায়ানীদয় আপ্ৰজ নতু ন প্ৰেল্লীত 3য় ভাৰত-িাহদৰইন উচ্চ যুটীয়া পপ্ৰৰষেৰ (এইছদজপ্ৰি) সহসভাপপ্ৰতত্ব কদৰ। 3য় এইছদজপ্ৰি-ৰ ওপৰত এক যুটীয়া প্ৰিিৃপ্ৰত জাপ্ৰৰ কৰা হহদছ। িাহদৰইনৰ প্ৰিদেশ
মন্ত্ৰীদয় মাননীয় িধান মন্ত্ৰীলল সদবাধন কৰা ৰাজিংশীয় যুৱৰাজ আৰু িাহদৰইনৰ িধান মন্ত্ৰীৰ এখন
প্ৰিঠি প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীক িোন কদৰ।
িাহদৰইনৰ প্ৰিদেশ মন্ত্ৰীদয় ভাৰতৰ মাননীয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপপ্ৰত, শ্ৰী এম ভভপ্ৰিয়াহ নাইডু ৰ হসদত আপ্ৰজ সাক্ষাৎ
কদৰ। মাননীয় উপ-ৰাষ্ট্ৰপপ্ৰতদয় ভাৰতৰ ফালৰ পৰা িাহদৰইনৰ মাননীয় মহাৰজাক ধনযিাে ভিৰণ কদৰ
ভাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ উত্তম যত্ন ভলাৱাৰ িাদি ভকাপ্ৰভড-19 মহামাৰীৰ সময়ত। িাহদৰইনৰ প্ৰিদেশ মন্ত্ৰীদয়
ভাৰতীয় সম্প্ৰোয়ৰ িশংসা কদৰ িাহদৰইনৰ িগপ্ৰত আৰু উন্নপ্ৰতত কৰা অৱোনৰ িাদি আৰু ভাৰতক
ধনযিাে জ্ঞাপন কদৰ িাহদৰইনলল ভকাপ্ৰভপ্ৰিল্ড িপ্ৰতদষধক ভযাগান ধৰাৰ িাদি।
হিঠকখনত, েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় প্ৰিপক্ষীয় সহদযাপ্ৰগতাৰ সকদলা ভক্ষত্ৰ প্ৰনৰীক্ষণ কদৰ আৰু ভযাৱা ভকইিছৰত
ভহাৱা িগপ্ৰতৰ ওপৰত আনন্দ িকাশ কদৰ। ভতওঁদলাদক 2014 িনত ভাৰতলল িাহদৰইনৰ মাননীয়
মহাৰজাৰ ভ্ৰমণ আৰু 2019 িনত ভাৰতৰ িধান মন্ত্ৰীৰ িাহদৰইন ভ্ৰমণ স্মৰণ কদৰ। েুদয়া পক্ষই
ভকাপ্ৰভড মহামাৰীৰ সময়ত প্ৰনজৰ মাজৰ সমন্বয় আৰু সহদযাপ্ৰগতা অিযাহত ৰাপ্ৰখপ্ৰছল।
েুদয়া পক্ষই মাপ্ৰি হয় প্ৰনজৰ সহদযাপ্ৰগতা িৃপ্ৰি কপ্ৰৰিলল ভতল আৰু ভগছ, িাপ্ৰণজয আৰু প্ৰিপ্ৰনদয়াগ, স্বাস্থ্য,
খােয সুৰক্ষা, িপ্ৰতৰক্ষা, সুৰক্ষা, নিীকৰণদযাগয শপ্ৰি, প্ৰশক্ষা, সংস্কৃপ্ৰত আৰু প্ৰডপ্ৰজদেল িযুপ্ৰিৰ ভক্ষত্ৰত।
েুদয়া পক্ষই এয়াও মাপ্ৰি হয় এই িছৰ প্ৰনজৰ মাজৰ কূেলনপ্ৰতক সম্পকক স্থ্াপনৰ ভসাণালী জয়িী উদযাপন
কপ্ৰৰিলল। প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীদয় অপ্ৰত শীদে িাহদৰইনৰ মহামানয যুৱৰাজ আৰু িধান মন্ত্ৰীক ভাৰত
ভ্ৰমণ কৰাৰ প্ৰনমন্ত্ৰণ প্ৰেদয়।
প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীদয় িাহদৰইনক অপ্ৰভনন্দন জনাই প্ৰজপ্ৰিপ্ৰিৰ সভাপপ্ৰতত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ িাদি আৰু আশা
কদৰ িাহদৰইনৰ লগত এদকলদগ কাম কৰাৰ ভাৰত-প্ৰজপ্ৰিপ্ৰি অংশীোৰীত্ব শপ্ৰিশালী কপ্ৰৰিলল। েুদয়াজন
মন্ত্ৰীদয় পাৰস্পপ্ৰৰক ৰুপ্ৰিৰ আঞ্চপ্ৰলক আৰু আিঃৰাষ্ট্ৰীয় িহুপক্ষীয় প্ৰিষয়সমূদহা আদলািনা কদৰ। ভাৰদত
িাইদৰইনৰ িাৰা আইএছএ গাঁথপ্ৰন িু প্ৰিৰ অনুসমথকনৰ নপ্ৰথৰ ভসানকাদল অৱদক্ষপণৰ িাে িাইদছ।

িাহদৰইনৰ প্ৰিদেশ মন্ত্ৰীদয় নতু ন প্ৰেল্লীত এপ্ৰিল 6 তাপ্ৰৰখৰ সপ্ৰিয়া আদহ আৰু এপ্ৰিল 8 তাপ্ৰৰখৰ
ৰাপ্ৰতপুৱা িস্থ্ান কপ্ৰৰি।
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