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জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টার ওয়াশ িংটন শি শস সফর (জানয়ুাশর 
30- ফফব্রুয়াশর01, 2023) 
ফফব্রুয়াশর01, 2023  
 
জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা অশজত ফিাভাল 30দ  জানয়ুাশর ফেদে 1লা ফফব্রুয়াশর 
ওয়াশ িংটন শিশসদত এেটি সরোশর সফদর রদয়দেন। বশরষ্ঠ সরোশর আশিোশরেরা 
ও ফসইসাদে ভারতীয় শ ল্পমহদলর ফনতৃস্থানীয়রা তার সফর সঙ্গী শহদসদব রদয়দেন।  
 
সফরোদল জাতীয় সরুক্ষা উপদেষ্টা সরোর, েিংদেস, বযবসা, শ ক্ষা এবিং বদবণা া 
ফক্ষদের নীশতশনিধারে ও অিং ীোরদের সাদে পারস্পশরে স্বাদেধর শিপাশক্ষে, আঞ্চশলে 
ও ববশিে সমসযাবলী শনদয় আলাপ আদলাচনা েদরদেন। মাশেধ ন সরুক্ষা উপদেষ্টা 
জযাে সুশলভাদনর সাদে তার ববঠে োড়াও শতশন জদয়ন্ট চীফস অব স্টাফ –এর 
ফচয়ারমযান মােধ  শমদল , শনবধাহী প্রশতরক্ষা সশচব েযােশলন শহেস, প্রিান প্রিান 
ফসদনটরস এবিং ফনতৃস্থানীয় বযবসায়ীদের সাদেও সাক্ষাৎ েদরদেন। এই সফদরর ফ ণ 
শেদে ফসদেটাশর অব ফস্টট অযান্টশন শিদেদনর সাদেও তার সাক্ষাৎ েরার েো 
রদয়দে।   
 
2022. 31 ফ  জানুয়াশর 2023 তাশরদে ফহায়াইট হাউদস জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা 
ফিাভাল জাতীয় সরুক্ষা উপদেষ্টা সুশলভাদনর সাদে যুগ্মভাদব 2022 সাদলর ফম মাদস 
ফটাশেওদত প্রিান মন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র ফমােী এবিং ফপ্রশসদিন্ট বাইদিদনর ববঠদের 
ফ াণা াদে োদযধ রূপান্তর েরা শেটিয়াল অযান্ড ইমাশজধ িং ফটেদনালশজ (আইশসটিএ)-
র উদিািনী ববঠদের সভাপশতত্ব েদরন। জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা মাশেধ ন যুক্তরাদে 
ভারতীয় রােেতূ িারা আদয়াশজত মিযাহ্নদভাদজ ফযাবোন েদরন। ভারদতর তরফ 
ফেদে ফসোদন উপশস্থত শেদলন শপ্রশিপাল সাদয়শন্টশফে অযািভাইজার, ফযাবাদযাব 
েপ্তদরর সশচব, ইসদরার ফচয়ারমযান, রক্ষা মন্ত্রীর ববজ্ঞাশনে উপদেষ্টা, শি 
আরশিও-র মহা শনদেধ ে এবিং জাতীয় সুরক্ষা পশরণে সশচবালদয়র ও তেয ও 
ফযাবাদযাব মন্ত্রদের উচ্চপেস্থ আশিোশরেরা। মাশেধ ন যুক্তরাদের তরদফ অনযানযদের 
মদিয উপশস্থত শেদলন  নাসা র প্র াসে মন্ডলী, শনদেধ ে জাতীয় শবজ্ঞান 
ফাউদন্ড ন (এনএসএফ) , উপ জাতীয় সরুক্ষা উপদেষ্টা।  



 
আইশসইটি-র লক্ষয হল েটুি ফে দে প্রযশুক্ত শনমধাা  ভযালু ফচদনর মািযদম শবিস্ত 
প্রযুশক্ত  শরে শহদসদব স্থাপন েরা এবিং আইদটমগুশলর ফযৌেশবো  ও ফযৌে 
উৎপােদন সাহাযয েরা।  এেটি স্থায়ী প্রশেয়ার মািযদম শনয়ন্ত্রে শবশিশনদণি, 
রপ্তাশন শনয়ন্ত্রা  এবিং বশত ীলতার বািাগুশলদে ফমাোশবলা েরার প্রশতও এর লক্ষয 
রদয়দে।  মাশেধ ন পক্ষও আইনী পশরবতধ দনর প্রদচষ্টা সহ েদয়েটি গুরুত্বপাূ ধ ফক্ষদে 
ভারদত রপ্তাশন বািা েমাদনার আিাস শেদয়দে। এক্সদপা, হযাোেন এবিং শপশচিং 
অশিদব দনর মািযদম স্টাটধ  আপ ইদোশসদস্টদমর মদিয সিংদযাব ফজারোর েরা এবিং 
েইু ফেদ র মদিয প্রিান ফসক্টদর উদ্ভাবনী ফযাবসূে শনমধাদা  ফজার ফেওয়া হদয়দে।   
 
ফোয়ান্টাম প্রযশুক্তর গুরুত্ব অনুিাবন েদর উভয়পক্ষ শ ল্প ও শ ক্ষা জবদতর 
অিং েহা  সহ এেটি ফোয়ান্টাম সমন্বয় বযবস্থাপনা প্রশতষ্ঠা েদরদে। ফসশমেন্ডাক্টদরর 
ফক্ষদে মাশেধ ন যুক্তরাে ভারদত এেটি ফফশিদে ন ইদোশসদস্টদমর শবো দে সমেধন 
েদরদে এবিং পশরা ত প্রযুশক্ত ফনাি ও উন্নত পযাদেশজিং –এর জনয ফযৌে উদেযাবদে 
উৎসাশহত েদরদে। ফসশমেন্ডাক্টর ইদোশসদস্টদমর স্বল্প ফময়ােী সুদযাবগুশলদে শচশহ্নত 
েরদত এবিং েী ধ ফময়ােী শবো দে সুশবিা প্রোদনর জনয এেটি “ ফরশিদনস 
অযাদসসদমন্ট” শবোদ র জনয ভারদতর ফসশম েন্ডাক্টর শম ন, ইশন্ডয়া ইদলেট্রশনেস 
ফসশমেন্ডাক্টর অযাদসাশসদয় ন (আই ইএসএ) এবিং ইউএস ফসশমেন্ডাক্টর ইন্ডাশি 
অযাদসাশসদয় ন (এস আইএ) –র সাদে জশড়ত এেটি টাস্ক ফফাসধ বঠদন স্মতত 
হদয়দে।  
 
প্রশতরক্ষা উৎপােন ফক্ষদে েইু পক্ষ পারস্পশরে স্বাদেধর মুেয আইদটমগুশলর ফযৌে 
উৎপােদন  নজর ফেন্দ্রীভূত েরদত স্মতত হদয়দে। স্বদে ীয় পদ্ধশতদত লাইট 
েমবযাট এয়ারোফট শনমধাদা র জনয ভারদত ফজট ইশিন উৎপােদনর জনয ফমসাসধ 
ফজনাদরল ইদলশিে িারা জমা ফেওয়া লাইদসি আদবেন পে দ্রুত েশতদয় ফেোর 
জনয মাশেধ ন যুক্তরাে প্রশতশ্রুশত শেদয়দে। েইু ফেদ র মদিয প্রশতরক্ষা স্টাটধ  আপসদে 
যুক্ত েরার জনয এেটি নব উদ্ভাবন সিংদযাব ফসতু বতরী হদব।    
 
মহাো  ফক্ষদে, ভারদতর মহাো  ফক্ষদে েুদল ফেবার জনয প্রেত্ত সুদযাব এবিং 
মাশেধ ন যুক্তরাদে ভারদতর মহাো  প্রযুশক্ত ফোম্পাশনগুশলর অবোন প্র িংশসত 
হদয়দে। মানুদণর মহাো  যাোর সুদযাব, নাসা-র বাশা শজযে লুনার ফপ ফলাি 
সাশভধ স (শসএলশপএস) এবিং ফস্টম প্রশতভা শবশনময় ফক্ষদে ইসদরা ও নাসার সাদে 
এেসাদে োজ েরদব বদল স্মতত হওয়া ফবদে।  
 



আবামী প্রজদের ফযাবাদযাব বযবস্থার ফক্ষদে, ভারদতর স্বল্প বযয় এবিং মানদে 
শবদবচনা েদর উভয়পক্ষ 5শজ/6শজ ও ওরান (ওআরএএন) বযবহারোরী শবিস্ত 
উৎস শ দর এেটি প্রাইদভট-পাবশলে আদলাচনা েরদত স্মতত হদয়দে।  
 
আইশসইটি চালু েরার সময় ভারদতর শবজ্ঞান ও প্রযুশক্ত েপ্তর এবিং মাশেধ ন 
যুক্তরাদের জাতীয় শবজ্ঞান ফাউদন্ড দনর মদিয এেটি নতুন বাস্তবায়ন বযবস্থা 
রােেতূ এবিং এনএসএফ শনদেধ ে িারা স্বক্ষশরত হদয়দে। এটি শসইট ফত ফযৌে  
বদবণা াদে প্রসাশরত েরদব।  
 
30ফ  জানয়ুাশর 2023 তাশরদে মাশেধ ন ফচম্বার অব েমাদসধ ইউএস এবিং ভারদতর 
মদিয এেটি আইশসইটি রাউন্ডদটশবল ববঠে হদয়দে। এটি সরোর, শ ল্প এবিং 
শ ক্ষাপ্রশতষ্ঠান ফক্ষদে উচ্চ প্রযুশক্ত অিং ীোশরত্বদে ফজারোর েরার জনয শচন্তাভাবনার 
আোনপ্রোন েরার এেটি সুদযাব প্রোন েদরদে।  
 
রােেতূ তরনশজৎ সাাঁিুও ইশন্ডয়া হাউদস জাতীয় সরুক্ষা উপদেষ্টার জনয এেটি 
অভযেধনা অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন েদরশেদলন, ফযোদন উপশস্থত শেদলন বাশা জয সশচব 
শবনা রাইমদন্ডা, এনএসএ জযাে সুশলভান, শনবধাহী ফসদেটাশর অব ফস্টট ওদয়শন্ড 
ফ রমযান, মাশেধ ন প্র াসদনর শবশভন্ন উচ্চপেস্থ আশিোশরে এবিং উন্নত প্রযুশক্ত 
ফোম্পাশনর ও ফাদন্ডর শসইওরা , সামদনর সাশরর মাশেধ ন শবিশবেযালদয়র প্রিানবা ।  
 
এই সফদরর সময় আদলাচনাগুশল অতযািুশনে ফক্ষেগুশলদত ভারত-মাশেধ ন সহদযাশবতা 
ফজারোর েরার শভশত্ত বতরী েদর এবিং ভারত –মাশেধ ন বযাপে , ববশিে 
ফেৌ লবত অিং ীোশরদত্বর পশরা শতদে প্রশতফলন েদর। উভয় ফে  সুশনেধষ্ট 
সময়সীমার মদিয ফলপ্রসু শবতরা  ফযাবয সফলতা অজধ দনর প্রশত শস্থশত ীল মদনাদযাব 
বজায় রােদত স্মতত হদয়দে।  
 
ওয়াশ িংটন শিশস 
জানুয়াশর 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. 

 


