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ৰাষ্ট্ৰীয় সৰুক্ষা পৰামৰ্শদাতাৰ ৱাচ িংটন চিচ  ভ্ৰমণ 
(জানৱুাৰী 30-ফেব্ৰুৱাৰী 01, 2023) 
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ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতা অজিৎ ফদাভালে 30 িানুৱাৰীৰ পৰা 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাজৰখলে 
ৱাজিিংটন জিজি-লে এক আনুষ্ঠাজনক ভ্ৰমণ কজৰলে। ফতওঁক এই ভ্ৰমণত েগ জদলে ভাৰত িৰকাৰৰ 
ফকইিনমান ফিেষ্ঠ জিষয়া আৰু ভাৰতীয় উলদোগ ফনতাসকলে। 

 
এই ভ্ৰমণত, ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতািলন মাজকশ নযুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নীজত সৃজিকতশ া আৰ ু
অিংৰ্ীদাৰসকেৰ লসলত ভাি জিজনময় কলৰ িৰকাৰ, কিংলেে, িেৱসায়, জৰ্ক্ষা িগত আৰ ুগলৱষণা 
সম্প্ৰদায়ৰ, পাৰস্পজৰক ৰিুীৰ জিপক্ষীয়, আঞ্চজেক আৰু জিশ্বিোপী জিষয়সমূহৰ ওপৰত। মাজকশ ন 
যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতা ফিক িাজেভানৰ লসলত জনিৰ লিঠকৰ উপজৰও, ফতও ঁ
যুটীয়া কমশিাৰী প্ৰমুখ, ফিলনলৰে মাকশ  জমলেই, ভাৰপ্ৰাপ্ত জনৰাপত্তা সজিি, ফকথজেন জককি, প্ৰমুখ 
ফিলনটৰ আৰু উলদোগ ফনতাসকেক েগ কলৰ। ফতওঁ এই ভ্ৰমণৰ ফৰ্ষ অিংৰ্ত, ফকন্দ্ৰীয় সজিি, 
এনথজন জিনলকনক েগ কজৰি। 
 
এনএেএ িাজেভানৰ লসলত এনএেএ ফদাভালে গুৰুত্বপূণশ আৰু উদীয়মান প্ৰযুজক্তৰ পদলক্ষপৰ 
(আইজিইটি) উলিাধনী লিঠকৰ সহ-সভাপজতত্ব কলৰ হুৱাইট হাউিত 31 িানুৱাৰী 2023 
তাজৰলখ, টজকঅ'ত ফম' 2022 িনত প্ৰধান মন্ত্ৰী নলৰন্দ্ৰ ফমাদী আৰ ুৰাষ্ট্ৰপজত ফিালিে িাইলিনৰ 
মািৰ লিঠকত কৰা ফ াষণা কাযশকজৰ কজৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতািনক েগ জদলয় মাজকশ ন 
যুক্তৰাষ্ট্ৰলে ভাৰতৰ দতূ, প্ৰধান লিজ্ঞাজনক পৰামৰ্শদাতা, দৰূসঞ্চােন জিভাগৰ সজিি, 
আইএেআৰঅ'-ৰ অধেক্ষ, ৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ লিজ্ঞাজনক পৰামৰ্শদাতা, জিআৰজিঅ'-ৰ পজৰিােক প্ৰধান 
আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পজৰষদ সজিিােয় আৰ ু লিদেুজতক আৰু তথে প্ৰযজুক্ত মন্ত্ৰােয়ৰ আন ফিেষ্ঠ 
জিষয়াসকলে। মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ পক্ষত, এনএএেএ প্ৰৰ্াসক, ৰাষ্ট্ৰীয় জিজ্ঞান প্ৰজতষ্ঠানৰ 
(এনএেএে) পজৰিােক, উপ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতা আৰু আন জিষয়াসকলে অিংৰ্েহণ 
কলৰ। 

 
আইজিইটি-ৰ েক্ষে লহলে দলুয়াখন ফদৰ্ক জিত কৰা জিশ্বাসলযাগে প্ৰযজুক্ত অিংৰ্ীদাৰ জহিালপ প্ৰযুজক্ত 
মূেে ৰ্ৃিংখে জনমশাণ কজৰ আৰু সামেীৰ সহ-জিকাৰ্ আৰ ু সহ-উৎপাদন সমথশন কৰা। েগলত 
ইয়াৰ েক্ষে লহলে জনয়ন্ত্ৰণমেূক জনলষধাজ্ঞা, ৰপ্তাজন জনয়ন্ত্ৰণ আৰ ুগজতৰ্ীেতাৰ িাধা সলবাধন কৰা 
এক জিৰ পদ্ধজতৰ ফযালগজদ। মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ পক্ষই েগলত আশ্বাস জদলয় জকেুমান গুৰুত্বপণূশ ফক্ষত্ৰত 
ভাৰতলে ৰপ্তাজন িাধা জনমূশেত সমথশন কৰাৰ িালি, যাৰ জভতৰত থাজকি আইনী পজৰৱতশ নৰ 



ফযালগজদ ফসয়া সাধন কৰা। েগলত িাটশ আপ পজৰলৱৰ্ তন্ত্ৰৰ মািৰ সিংলসাগ ৰ্জক্তৰ্ােী কৰাৰ 
ওপৰত আৰু দলুয়াখন ফদৰ্ৰ মািত মখূে খণ্ডসমূহত উদ্ভাৱন দেিং জনমশাণৰ ওপৰত ফিাৰ জদয়া 
হয়, িাজণিে ফমো, ফহকাথ'ন আৰু জপটজিিং অজধলৱৰ্নৰ ফযালগজদ। 

 
কুৱাণ্টাম প্ৰযুজক্তৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কজৰ, দলুয়া পক্ষই এক কুৱাণ্টাম সহলযাজগতা পদ্ধজত িাপন কলৰ 
উলদোগ আৰু জৰ্ক্ষা িগতৰ অিংৰ্ীদাজৰত্বৰ লসলত। ফিজমকনিাক্টৰৰ ফক্ষত্ৰত, মাজকশ ন যুজক্তৰাষ্ট্ৰই 
ভাৰতত এক উৎপাদন পজৰলৱৰ্ তন্ত্ৰৰ উন্নয়নৰ সমথশন কলৰ, আৰু পজৰপক্ক প্ৰযুজক্ত িে আৰ ু
উন্নত ফপলকজিিংৰ িালি যটুীয়া পদলক্ষপ আৰু অিংৰ্ীদাজৰত্ব উৎসাজহত কলৰ। এক কাযশ দে গঠন 
কৰাৰ জসদ্ধান্ত ফোৱা হয় য'ত ভাৰতৰ ফিজমকনিাক্টৰ অজভযান, ভাৰত লিদেুজতক ফিজমকনিাক্টৰ 
ফগাট (আইইএেএ) আৰু মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ফিজমকনিাক্টৰ উলদোগ ফগাট (এেআইএ) থাজকি এক 
"তৎপৰতা জনৰীক্ষণ" জিকাৰ্ কজৰিলে জয জনকট ভজৱষেতৰ সুলযাগ জিনাক্ত কজৰি আৰ ু
ফিজমকনিাক্টৰ পজৰলৱৰ্ তন্ত্ৰৰ জদ শজদনীয়া উন্নয়ন সাধন কজৰি। 

 
জনৰাপত্তা পদ্ধজতৰ ফক্ষত্ৰত, দলুয়া পক্ষইঅ পাৰস্পজৰক ৰুিীৰ মখুে সামেীৰ যুটীয়া উৎপাদনৰ 
ওপৰত মলনালযাগ জদিলে সন্মত হয়। মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ভাৰতত িানীয়ভালি জনজনশত কম ওিন 
যুঁিাৰু জিমানৰ ফিট ইজিন উৎপাদনৰ িালি এম/এে ফিলনলৰে ইলেজিলক দাজখে কৰা অনুজ্ঞাপত্ৰ 
আলিদনৰ দ্ৰুত জনৰীক্ষণৰ আশ্বাস জদলয়। এক নতুন উদ্ভাৱন দেিং সৃজি কৰা হ'ি দলুয়া পক্ষত 
জনৰাপত্তা িাটশ আপ সিংলযাগ কৰাৰ িালি। 

 
মহাকাৰ্ৰ ফক্ষত্ৰত, ভাৰতৰ মহাকাৰ্ খণ্ড মুকজেলয় প্ৰদান কৰা সুলযাগ আৰু মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰত 
ভাৰতৰ মহাকাৰ্ প্ৰযুজক্ত ফকাম্পানীসমূহৰ অৱদানৰ প্ৰৰ্িংসা কৰা হয়। এয়া জসদ্ধান্ত ফোৱা হয়, 
ফয আইএেআৰঅ'-ফয় এনএএেএ-ৰ লসলত মানৱ মহাকাৰ্ যাত্ৰা সুলযাগ, এনএএেএ-ৰ িাজণজিেক 
িন্দ্ৰ সামেী ফসৱা (জিএেজপএে) প্ৰকল্প, আৰু এেটিইএম দক্ষতা জিজনময়ৰ ওপৰত এলকেলগ কাম 
কজৰি। 

 
আগন্তুক যুগৰ ফটজেকজমউজনলকিনত, ভাৰতৰ খৰি-খৰি-প্ৰজতলযাজগতা আৰ ুপজৰসৰৰ প্ৰজত েক্ষে 
ৰাজখ, দলুয়া পক্ষই জসদ্ধান্ত েয় 5জি/6জি আৰ ু অ'আৰএএন আৱজৰ এক ৰািহুৱা-িেজক্তগত 
আলোিনা মুকজে কজৰিলে জিশ্বাসলযাগে উৎস িেৱহাৰ কজৰ। 

 
আইজিইটি উলিাধনীত, ভাৰতৰ জিজ্ঞান আৰু প্ৰযজুক্ত জিভাগ আৰ ু মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 
জিজ্ঞান প্ৰজতষ্ঠানৰ মািত এক নতুন ৰূপায়ণ িুজক্ত ভাৰতীয় দতূ আৰ ু এনএেএে পজৰিােলক 
স্বাক্ষৰ কলৰ। এই িুজক্তখলন জিইটি-ত যুটীয়া গলৱষণা জিস্তাৰ কজৰি। 

 
30 িানুৱাৰী 2023 তাজৰলখ, মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰতীয় উলদোগৰ লসলত এক আইজিইটি 
ৰাউণ্ড ফটিুে অনজুষ্ঠত কৰা হয় ইউএে ফিবাৰ অে কমািশ ত। এই অনুষ্ঠালন এক সুলযাগ প্ৰদান 
কলৰ িৰকাৰ, উলদোগ আৰু জৰ্ক্ষা খণ্ডৰ মািত ভাি জিজনময় কৰাৰ আৰু উচ্চ প্ৰযুজক্ত 
অিংৰ্ীদাজৰত্ব উন্নত কৰাৰ। 

 
দতু তৰণজিৎ িালণ্ডালৱও ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতাৰ িালি ভাৰত ভৱনত এক অভেথশনা 
অনুষ্ঠানৰ আলয়ািন কলৰ, য'ত িাজণিে সজিি জিনা ৰাইমলণ্ডা, ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতা ফিক 



িাজেভান, ভাৰপ্ৰাপ্ত ফকন্দ্ৰীয় সজিি, ফৱজণ্ড ফশ্বৰলমন, মাজকশ ন যকু্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰৰ্াসনৰ ফকইিািলনা উচ্চ 
জিষয়া, আৰু উন্নত প্ৰযুজক্ত ফকাম্পানী আৰু নোসৰ মুখে কাযশজনিশাহী জিষয়া, মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 
ৰ্ীষশৰ জিশ্বজিদোেয়সমূহৰ প্ৰমুখসকে উপজিত থালক। 

 
এই ভ্ৰমণত ফহাৱা আলোিনাসমূলহ অধোধজুনক খণ্ডলিাৰত ভাৰত-মাজকশ ন যকু্তৰাষ্ট্ৰৰ সহলযাজগতা 
তীব্ৰ কৰাৰ ফভটি গঠন কলৰ আৰু সঁিা অথশত প্ৰজতেেনীয় ভাৰত-মাজকশ ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জিসৃ্তত, 
জিশ্বিৰুা ফকৌৰ্েগত অিংৰ্ীদাজৰত্বৰ পজৰপক্কতাৰ। দলুয়াখন ফদলৰ্ মলনালযাগ অজিজিন্ন ৰাজখিলে 
সন্মত হয় জনজদশি সময়সীমাৰ জভতৰত েোেে জভজত্তক প্ৰদান অিশ ন কৰাৰ িালি। 

 
ৱাচ িংটন চিচ  
জানুৱাৰী 31, 2023 
 
 
 
 

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. 

 


