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নেপালের প্রধােমন্ত্রী হিজ এলেলেহি হমস্টার নের বািাদরু 
নদউবার ভারত সফর (এহপ্রে 01-03, 2022 ) 
এহপ্রে 02, 2022  

 

1.নেপালের প্রধােমন্ত্রী দয রাইট অোলরবে হমস্টার নের বািাদরু নদউবা, ভারলতর মােেীয় 

প্রধােমন্ত্রী শ্রী েলরন্দ্র নমাদীর আমন্ত্রলে সাড়া হদলয় তার স্ত্রী ডঃ আজুু  রাো নদউবার সালে 1-3 

রা এহপ্রে 2022 -এ ভারলত একটি সরকাহর সফলর রলয়লেে।   

 

2. প্রধােমন্ত্রী নদউবার প্রধােমন্ত্রীত্ব কালে এটি ওোর পঞ্চম ভারত সফর এবং 2021-এর 

জেুাইলয় প্রধােমন্ত্রীর পদ গ্রিলের পলর প্রেম হিপাহিক সফর। প্রধােমন্ত্রীর সফরকালে তার সালে 

প্রহতহেহধ দলের একটি অংে হিলসলব রলয়লেে হবলদেমন্ত্রী ডঃ োরায়ে খাড়কা, েহি এবং 

জেসম্পদ মন্ত্রী শ্রীমতী পম্পা ভুসাে, স্বাস্থ্য ও জেসংখযা মন্ত্রী হমস্টার হভলরাধ খাটিওয়াড়া, কৃহি 

এবং প্রােী হবকাে মন্ত্রী হমস্টার মাহিন্দ্রা রায় যাদব।  

 

3. উভয় মন্ত্রী 2রা এহপ্রে 2022 তাহরলখ হিপাহিক ববঠক কলরলেে। রাজনেহতক, অেুনেহতক, 

বাহেজয, েহি, সুরিা এবং উন্নয়ে সম্পহকুত হিপাহিক এলজন্দার যাবতীয় হবিলয়র তারা 

পযুালোচো কলরলেে। হেউ হদহিলত প্রধােমন্ত্রী নদউবার অবস্থ্াে কালে হবলদেমন্ত্রী ডঃ এস 

জয়েংকর এবং জাতীয় সুরিা উপলদষ্টা শ্রী অহজত নডাভাে তার সালে সািাৎ কলরলেে।  

4. উভয়মন্ত্রী েহি নিলে পরস্পলরর োভজেক সিলযাহিতার অভূতপূবু সুলযাি হেলয় আলোচো 

কলরলেে। এই হবিলয়, হবদযুৎ নসক্টলর সিলযাহিতার হবিলয় একটি নযৌে দহৃষ্টভহির হববৃহত যা বহিত 
প্রহতশ্রুহতর পাোপাহে হবদযুৎ উৎপাদে, ট্রািহমেে এবং বাহেলজয উইে-উইে সিলযাহিতার সুলযালির 
কো তুলে ধলরলে।উভয় মন্ত্রী  ভারত িারা প্রসাহরত োইে অব নেহডলটর অধীলে হেহমুত 90 

হকহম েম্বা 132 নকহভহডহস ট্রািহমেে োইে এবং সাবলস্টেলের নযৌেভালব উলিাধে কলরলেে। 

উভয় পিই হবেদ প্রকল্প প্রহতলবদলের (হডহপআর) প্রােহমক চূড়ান্তকরলের মাধযলম শুরু িওয়া 
পলঞ্চশ্বর বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়লে অগ্রিহত ত্বরাহিত করলত সম্মত িলয়লে। 



5.  নেপালের প্রধােমন্ত্রী উদবৃত্ত উৎপাহদত হবদযুৎ ভারলত রপ্তাহে করার জেয নেপাে 

ইলেকহট্রহসটি অলোহরটিলক েতুে অেুলমাদে প্রদালের জেয প্রেংসা বযি কলরলেে। হতহে নেপালের 

জেহবদযুৎ উন্নয়ে নপ্রালজলক্ট ভারতীয় নকাম্পাহেগুহেলক আরও নবেী কলর অংেগ্রিলের জেয 

আমন্ত্রে জাহেলয়লেে।লেপালে 900 নমিা ওলয়লটর অরুে-III প্রলজলক্টর অগ্রিহতর কোও উলিখ 

করা িলয়লে।   

6.  প্রধােমন্ত্রী 01, এহপ্রে 2022 -এ আন্তজুাহতক নসৌর নজালট (আইএসএ) নেপালের নযািদালের 

হসদ্ধান্তলক স্বািত জাহেলয়লেে। নেপাে িে আইএসএ-নত স্বািরকারী 105তম নদে।  

7.  উভয় প্রধােমন্ত্রী অেুনেহতক এবং বাহেজয এলজন্ডা হেলয়ও মত হবহেময় কলরলেে এবং 

বাহেজয, হবহেলয়াি ও নযািালযাি সুেলক আরও িভীর ও সুহবধাজেক করার জেয কমপুন্থালক 

ত্বরাহিত করার হসদ্ধান্ত হেলয়লেে। উভয় প্রধােমন্ত্রী সম্প্রহত সমূ্পেু িওয়া ভারত নেলক নেপালে 

দীরু্লময়াদী সালরর সরবরািলক সুহবধাপ্রদালের জেয হজ-টু-হজ চুহি এবং ভারত নেলক নেপালে 

নপলট্রাহেয়ামজাত দ্রলবযর পঞ্চ-বাহিুকী সাধারে সরবরাি চুহির পেুেুবীকরেলক স্বিত জাহেলয়লেে।    

8. উভয় নেতা হবসৃ্তত এবং েহিোেী হিপাহিক উন্নয়ে অংেীদাহরত্ব হেলয় আলোচো কলরে।তারা, 

ক) জয়েির-কুেুা-হবজােপুর-বাহদুবাস, খ) নযািবােী-হবরাটেির ি) রলেৌে- কাঠমানু্ড 

সংলযাি কারী আন্তঃসীমান্ত নরে নযািালযাি প্রকল্প সি নেপালের ভারতীয় প্রকল্পগুহের বাস্তবায়লের 

অগ্রিহতর পযুালোচো কলরে।সফরকালে, একটি ঐহতিাহসক মাইে ফেক হিলসলব উভয় প্রধােমন্ত্রী 

ভারত ও নেপালের মলধয সংলযািকারী কুেুা-জয়েির নসকেলে প্রেম ব্রডলিজ যােীবািী নট্রলের 

পহরলিবা পতাকা েহড়লয় সূচো কলরে।ভারত সরকালরর আহেুক অেুদালের সিায়তায় জয়েির-

কুেুা নরে নযািালযািটি হেহমুত িলয়লে।    

9. কালভর পাোেচলক েযােোে পুহেে একালডমী, নেপােিঞ্জ ও বভরািাওয়া নত ইহিলগ্রলটড নচক 

নপাষ্ট এবং রামায়ে সাহকুলটর অধীলে প্রকল্প সি সকে ভারত-সিায়তা প্রকল্পগুেলক সময় মত 

সমূ্পেু করার জেয বাধা দরূ করার ও সুহবধাপ্রদাে করার নেপাে সরকালরর সমূ্পেু সিলযাহিতার 

আশ্বালসর জেয প্রধােমন্ত্রী নমাদী নেপালের প্রধােমন্ত্রী নদউবালক অহভেন্দে জাোে। প্রধাে মন্ত্রী 

নদউবালক এটাও জাোলো িলয়লে নয, ভারলতর আজাহদকা অমৃত মলিাৎসব উদযাপলের অি 

হিলসলব ভারত এই বেলর নেপালে 75টি হবকােকামী প্রকলল্পর উলিাধে করলব।  

10.  দইু প্রধােমন্ত্রী নযৌেভালব ভারতীয় রুলপ কালডুর বযবিার নেপালে চােু কলরলেে। এটি 

অেুনেহতক সংলযালির সিলযাহিতার একটি েতুে পে খুলে নদলব এবং আো করা যায় নয, 

ভারত ও নেপালের মলধয জেিলের সালে জেিলের সংলযাি নক আরও মজবুত করার পাোপাহে 

হিপাহিক পযুটে নরাতলক সাবেীে করলব।    



11.  3রা এহপ্রে 2022 তাহরলখ, প্রধাে মন্ত্রী নদউবা, দইু নদলের মলধয িভীর ধমীয় ও 

সাংসৃ্কহতক সংলযালির প্রতীক েির হিলসলব বারােসী সফর করলবে। বারােসীলত তালক অভযেুো 

জাোলবে উত্তর প্রলদলের মােেীয় মখুযমন্ত্রী শ্রী আহদতযোে নযািী এবং তার বারােসী সফরকালে 

হতহে তালক সি প্রদাে করলবে।  

12.  নেপালের সালে ভারলতর সম্পকু ভারলতর 'প্রহতলবেী প্রেম' েীহতর মুখয স্তম্ভগুহের মলধয 

অেযতম। নেপালের প্রধােমন্ত্রীর ভারত সফর দইু নদলে মলধয বনু্ধত্ব ও সিলযাহিতার ঐহতিযবািী 

এবং দীরু্লময়াদী বন্ধেলক আরও মজবুত করার জেয অবদাে রাখলব। দইু প্রধােমন্ত্রীর মলধয 

অকপট এবং ফেপ্রস ুআলোচো একাহধক নিলের হিপাহিক সিলযাহিতার হবলেি কলর নযগুহে 

েহি এবং নযািালযালির সালে সম্পহকুত নসইসব নিলে হিপাহিক সিলযাহিতার জেয একটি 

েহিোেী এলজন্ডালক উচ্চ-স্তরীয় হদকহেলদুে এবং আকার প্রদাে কলরলে।  

 

13. সফলরর ফোফেগুহের তাহেকা হেম্নহেহখত হেলে পাওয়া নযলত পালর 

link: https://cutt.ly/QDCVK9w 

 

হেউ হদহি 

এহপ্রে 02,2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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