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প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেপালন াুৰ নেপা িুনী ভনীাণম া(16ালম', 2022) 
 
পৱিত্র বুদ্ধ পৱূণিমা উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নক্ষেন্দ্র মমাদীক্ষে আৱি (১৬ মম') মনপালে 
লুৱিনী ভ্ৰমণ কক্ষে। মেই মদশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মশে বাহাদেু মদউবাে আমন্ত্রণত শ্রী মমাদীে এই 
ভ্ৰমণ। প্রধানমন্ত্রী ৱহচাক্ষপ এো মতওেঁ পঞ্চম মনপাল আেু প্রথম লৱুিনী ভ্ৰমণ।া 

2.মেই মদশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মশে বাহাদেু মদউবা আেু মতওেঁ পত্নী ডঃ আিুি  োণা মদউবা; মেই 
মদশে গৃহ মন্ত্রী বালকৃষ্ণ খন্দ; ৱবক্ষদশ মন্ত্রী ডঃ নাোেণ খাদকা; বাৱহিক আন্তঃগাঁথৱন আেু পৱেবহণ 
মন্ত্রী শ্রীমতী মেণ ুকুমােী যাদব; ৱবদিুৎ িলেম্পদ আেু িলৱেঞ্চন মন্ত্রী শ্রীমতী পম্ফা ভূষাল; 

েংসৃ্কৱত, অোমৱেক ৱবমান পৱেবহণ তথা পযিটন মন্ত্রী শ্রী মপ্রমবাহাদেু আক্ষল; ৱশোমন্ত্রী শ্রী মদক্ষিন্দ্র 
মপৌক্ষ়েল; আইন আেু ৱবচাে তথা েংেদ ৱবষেক মন্ত্রী শ্রী মগাৱবন্দ প্রোদ শমিা আেু লুৱিনী 
প্রক্ষদশে মুখিমন্ত্রী শ্রী কুলপ্রোদ মক ৱচক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীক উষ্ণ অভিথিনা িনাে। 

3.লুৱিনীত উপৱিত মহািাে ৱপছত দইু প্রধানমন্ত্রীক্ষে পৱিত্র মাোক্ষদিী মৱন্দে পৱেদশিন কক্ষে। 
ইোক্ষতই আক্ষছ ভগবান বদু্ধে আৱবভি াি ভূৱম। মৱন্দেত দইু প্রধানমন্ত্রীক্ষে মবৌদ্ধ েীৱত-নীৱত মাৱন 
প্রাথিনােভাত মযাগ ৱদক্ষে আেু পূিা-অচি নাত অংশ লে। ইোে ৱপছক্ষত দইু প্রধানমন্ত্রীক্ষে 
ঐৱতহাৱেক অক্ষশাক স্তম্ভ পৱেদশিন কৱে বৱন্ত প্রজ্জ্বলন কক্ষে। উক্ষেখ কৱেব পাৱে, এই অক্ষশাক স্তম্ভই 
ভগিান বুদ্ধে আৱবভি াি িল ৱহচাক্ষপ লুৱিনীে প্রথম প্রামাৱণক োেি বহন কৱেক্ষছ। তাত ৱয 
পৱিত্র মবাৱধ বৃে আক্ষছ, তাত দইু প্রধানমন্ত্রীক্ষে িল ৱদক্ষে। ২০১৪-ত মনপাল ভ্ৰমণে েমেত 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীক্ষে উপহাে ৱহচাক্ষপ এই গাছক্ষিাপা লল আৱহৱছল। 

4.মেই মদশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মদউবাে লেক্ষত প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীক্ষে নতুন ৱদেী ৱভৱিক আন্তিি াৱতক 
মবৌদ্ধ কনক্ষেডাক্ষেশিনে এৱিোেত থকা লৱুিনীে এক ভূখণ্ডত ভােত আন্তিি াৱতক মবৌদ্ধ েংসৃ্কৱত 
আেু ঐৱতহি মকন্দ্রে ৱনমিাণ কামে ৱশলানিাে অনুষ্ঠানত মযাগ ৱদক্ষে। লুৱিনী মডক্ষভলপক্ষমণ্ট ট্ৰাক্ষে 
মযািা নক্ষিিে মাহত এই ভূখণ্ড নতুন ৱদেীে আন্তিি াৱতক মবৌদ্ধ কনক্ষেডাক্ষেশিনে হাতত তুৱল 
ৱদক্ষে। ৱশলানিাে অনুষ্ঠানে ৱপছত দইু প্রধানমন্ত্রীক্ষে এটা মবৌদ্ধ মচণ্টােে মক্ষডলে আিেণ 
উক্ষমাচন কক্ষে। এই মকন্দ্রক্ষটাত যািতীে ৱবশ্বমানে েুক্ষযাগ-েুৱবধা থাৱকব। ইোে মািত আক্ষছ - 
প্রাথিনােভা গৃহ, ধিান মকন্দ্র, গ্রন্থাগাে, প্রদশিনী কে, কিাক্ষেক্ষটৱেো প্রভৃৱত। েমগ্র ৱবশ্বে মবৌদ্ধ পুণিাথী 
আেু পযিটকেকলে বাক্ষব এই েকক্ষলা েুক্ষযাগ-েুৱবধা গৱি মতালাে পৱেকল্পনা মলািা লহক্ষছ। 

5.দইু প্রধানমন্ত্রীক্ষে এক ৱিপাৱেক লবঠকত নতুন ৱদেীত মযািা দইু এৱপ্রলত আক্ষোৱিত 
মতওঁক্ষলাকে আলাপ-আক্ষলাচনাে েূত্র ধৱে ৱবৱভন্ন ৱবষে েন্দভি ত আক্ষলাচনা কক্ষে। দইু মদশে 
প্রধানমন্ত্রীে মািত আৱিে লবঠকত ৱবৱভন্ন মেত্রত েহক্ষযাৱগতাক অৱধক ৱনৱব়ে কোে নানা ৱদশ 
েন্দভি ত আক্ষলাচনা হে। ইোে মািত আক্ষছ েংসৃ্কৱত, অথিনীৱত, বাৱণিি, মযাগাক্ষযাগ িাপন, ৱবদিুৎ 
আেু উন্নেনমূলক অংশীদাৱেত্ব। মেই মদশে লুৱিনী আেু ভােতে কুৱশ নগেে মািত (এই দখুন 
চহেক ৱছোে ৱচটি ৱহচাক্ষপ গণি কো হে) মযাগাক্ষযাগ িাপনে মেত্রক্ষতা উভে পে লনৱতকভাক্ষি 



েমত লহক্ষছ। এই দখুন চহে মবৌদ্ধ ধমিািলিীেকলে বাক্ষব অতিন্ত পৱিত্র, ৱয দইু মদশে মািত 
অৱভন্ন মবৌদ্ধ পেম্পোক প্রৱতেৱলত কক্ষে। 

6.োম্প্রৱতক মাহৱবলাকত ৱবদিুৎ মেত্রত ৱিপাৱেক েহক্ষযাৱগতাত ৱয অগ্রগৱত লহক্ষছ, তাত দকু্ষোিন 
প্রধানমন্ত্রীক্ষে েক্ষন্তাষ প্রকাশ কক্ষে। উক্ষেখ কৱেব পাৱে, ৱবৱভন্ন ৱবদিুৎ প্রকল্পে পো উৎপাদন 
আেম্ভ, ৱবদিুৎ েেবোহ পৱেকাঠাক্ষমা আেু ৱবদিুৎ মলনক্ষদনে মেত্রত োম্প্রৱতক মাহৱবলাকত 
উক্ষেখক্ষযাগি অগ্রগৱত লহক্ষছ। মেই মদশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মদউবাই পৱিম মেৱত িলৱবদিুৎ প্রকল্পে 
োৱবিক উন্নেনত ভােতীে েংিােমূহক অংশগ্রহণে আহ্বান িনাে। মনপালে িলৱবদিুৎ মেত্রে 
উন্নেনত শ্রী মমাদীক্ষে ভােতে োলে পো েকক্ষলা ধেণে েহােে আশ্বাে ৱদক্ষে। দইু মদশে 
প্রধানমন্ত্রীক্ষে মানুহে লেক্ষত মানুহে ৱশো আেু োংসৃ্কৱতক আদান-প্রদান অৱধক েম্প্রোৱেত কোে 
মেত্রক্ষতা েহমত প্রকাশ কক্ষে। মেই মদশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মদউবাই প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীে েম্মানাক্ষথি 
এটি মধিাহ্ন মভািনে আক্ষোিন কক্ষে। 

7.মনপাল চেকােে তত্ত্বািধানত লুৱিনী মডক্ষভলপক্ষমণ্ট ট্ৰােে োলে পো ২৫৬৬তম বুদ্ধ িেন্তী 
উদযাপন অনুষ্ঠানত দকু্ষোিন প্রধানমন্ত্রীক্ষে মযাগ ৱদক্ষে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীক্ষে এখন 
েমাক্ষবশত ভাষণ ৱদক্ষে। এই েমাক্ষবশত মবৌদ্ধ েন্নিােী, ৱবষো, অৱতৱথ আেু মবৌদ্ধ িগতে লেক্ষত 
যুি বিৱিেকল উপৱিত আৱছল। 

8.উক্ষেখ কৱেব পাৱে ময মনপালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মদউবাই মযািা একে পো ৱতৱন এৱপ্রলত ৱদেী 
আেু বাোণেী ভ্ৰমণ কক্ষে। মতওঁে এই ভ্ৰমণে আঁত ধৱেক্ষেই প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীে আৱিে এই 
লুৱিনী ভ্ৰমণ। শ্রী মমাদীে আৱিে এই ভ্ৰমক্ষণ ৱশো, েংসৃ্কৱত, ৱবদিুৎ আেু মানুহে লেক্ষত মানুহে 
েম্পকি  অৱধক ৱনৱব়ে কৱে মতালাে দক্ষে মেত্রত দইু মদশে মািত বহুমাৱত্রক অংশীদাৱেত্বত 
অৱধক গৱত েঞ্চাে কৱেব। প্রৱতক্ষবশী দইু মদশ ভােত আেু মনপালে মািত েভিতাগত ৱয 
ৱনৱব়ে আেু েমৃদ্ধ েম্পকি  আক্ষছ মেো আেু প্রোৱেত কোে উক্ষদিাগ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীে এই 
ভ্ৰমণে মাক্ষিক্ষে পুনোে প্রৱতেৱলত হে। 

9.শ্রী মমাদীে এই ভ্ৰমণে েমেত ৱযক্ষবাে ৱবষেত নৱথপত্র ৱবৱনমে লহক্ষছ তাে তাৱলকা এই ৱলঙ্কত 
ৱিক কৱে চাব পাৱেব - https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35314 

  

লুৱিৱন 

মম 16, 2022 

 

 
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. 

 
 


