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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে ভাৰত-জামমানন আন্তঃচৰকাৰ আয় াচনাৰ 
আনুপনূবমক সনি নৰ সহ-সভাপনতত্ব কয়ৰ 
মে’ 02, 2022 
 
প্ৰধান েন্ত্ৰি শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে জােমান্ত্ৰন মেডাৰেল গণোজযে মেৰেলে োননীে ন্ত্ৰেিঃ ওলাে স্ক'লজে 
সৈৰে ভােে-জােমান্ত্ৰন আন্তিঃেেকাে আৰলােনাে (আইন্ত্ৰজন্ত্ৰে) আনুপূন্ত্ৰবমক ৈন্ত্ৰিলনে ৈহ-ৈভাপন্ত্ৰেত্ব 
কৰে। 
ন্ত্ৰনজে আেম্ভন্ত্ৰণে ভাষণে, দৰুোজন মনোই ন্ত্ৰিপক্ষীে ৈম্পকম ে েুল ন্ত্ৰদশৈেূহ উৰেখ কৰে আেু লগৰে 
আেন্ত্ৰলক আেু ন্ত্ৰিশ্বিযাপী ন্ত্ৰিষেৈেূহে ওপেে দনৃ্ত্ৰিভংগী ন্ত্ৰিন্ত্ৰনেে কৰে। প্ৰধান েিীৰে উৰেখ কৰে মে 
ভােে-জােমান্ত্ৰন অংশীদান্ত্ৰেত্বই এই জটিল ন্ত্ৰিশ্বে ৈেলোে এক উদাহেণ ন্ত্ৰহোৰপ ন্ত্ৰজন্ত্ৰলন্ত্ৰকৰে। মেওঁ 
ভােেে আত্মন্ত্ৰনভম ে ভােে অন্ত্ৰভোনে জােমান অংশগ্ৰহণে িাৰি ন্ত্ৰনেিণ আগিঢ়াই। 
দৰুো পক্ষে অংশগ্ৰহণকােী েিী আেু ন্ত্ৰিষোৈকৰল ন্ত্ৰনজে সিতকে েেু ন্ত্ৰিিৃন্ত্ৰে প্ৰদশমন কৰে আইন্ত্ৰজন্ত্ৰে-
ে ন্ত্ৰিন্ত্ৰভন্ন ন্ত্ৰদশে ওপেে: 

 ন্ত্ৰিৰদশ ন্ত্ৰিষেৈেূহ আেু ৈুেক্ষা। 
 অৰ্মননন্ত্ৰেক, ন্ত্ৰিত্তীে নীন্ত্ৰে, সিজ্ঞান্ত্ৰনক আেু ৈাোন্ত্ৰজক ন্ত্ৰিন্ত্ৰনেে। 
 জলিােু, পন্ত্ৰেৰেশ, িহনশীল ন্ত্ৰিকাশ আেু শন্ত্ৰি। 

 
ন্ত্ৰিত্ত েিী শ্ৰীেন্ত্ৰে ন্ত্ৰনেমালা ৈীোেেন; ন্ত্ৰিৰদশ ন্ত্ৰিষেক েিী ডিঃ এে জেশংকে; ন্ত্ৰিজ্ঞান আেু প্ৰেুন্ত্ৰি 
আেু ভূন্ত্ৰে ন্ত্ৰিজ্ঞান মকন্দ্ৰীে েিী (আইন্ত্ৰে) ডিঃ জীৰেন্দ্ৰ ন্ত্ৰৈঙ; আেু ন্ত্ৰডন্ত্ৰপআইআইটি ৈন্ত্ৰেি শ্ৰী অনুোগ 
সজৰন ভােেীে পক্ষে োলে পো প্ৰদশমন প্ৰদান কৰে। 
 
আনুপূন্ত্ৰবমক ৈন্ত্ৰিলনখনে ৈােেন্ত্ৰণ হে প্ৰধান েিী আেু মেৰেলে স্ক'লৰজ উৰেশযে েুটীো ম াষণা 
(মজন্ত্ৰডআই) স্বাক্ষেে সৈৰে মৈউজ আেু িহনশীল উন্নেন অংশীদান্ত্ৰেত্ব স্থাপন কন্ত্ৰে। এই 
অংশীদান্ত্ৰেত্বই এেন্ত্ৰডন্ত্ৰজ আেু জলিােু ন্ত্ৰিোে ওপেে ভােে-জােমান্ত্ৰন ৈহৰোন্ত্ৰগোে প্ৰন্ত্ৰে এক ৈেগ্ৰ 
েেকােে পদৰক্ষপ উৰেশয কন্ত্ৰেৰে, োে অধীনে জােমান্ত্ৰনৰে 2030 েননলৰক 10 ন্ত্ৰিন্ত্ৰলেন ইউৰোে 
নেুন আেু অন্ত্ৰেন্ত্ৰেি এক আগেীো প্ৰন্ত্ৰেশ্ৰুন্ত্ৰে প্ৰদান কন্ত্ৰেিনল ৈিে হে। এই মজন্ত্ৰডআই-মে লগৰে 
এক েিালে পদ্ধন্ত্ৰে ৈৃন্ত্ৰি কন্ত্ৰেি আইন্ত্ৰজন্ত্ৰে-ে গাঁৰ্ন্ত্ৰনে ন্ত্ৰভেেে অংশীদান্ত্ৰেত্বৰ ানল উচ্চ-স্তেে ৈেন্বে 
আেু োজননন্ত্ৰেক ন্ত্ৰদশ প্ৰদান কোে িাৰি। 
 
আইন্ত্ৰজন্ত্ৰে-ে ন্ত্ৰপেে এক েুটীো ন্ত্ৰিিৃন্ত্ৰে গ্ৰহণ কো হে, ন্ত্ৰে ইোে পন্ত্ৰঢ়ি পান্ত্ৰেি।  
 
েিী স্তেে ন্ত্ৰিপক্ষীে সিতকে মকইিাখৰনা েুন্ত্ৰি ৈম্পন্ন কো হে। োন্ত্ৰলকাখন ইোে োি পান্ত্ৰেি। 
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