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প্রধানমন্ত্রী ক াপেনপেপেপন ভারত- কেনমা ক  বাণিজ্য ক ারাপম অংশ 
ণনপেপেন 
 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী, মেনমারকে ে প্রধানমন্ত্রী মমরে মেরেরেকরেন এবং মেরদরেে যুবোজ মেরেরেরকে 
েরে  কনরেোরেেন অে েযারনে ইন্ডারিরে ভােে-মেনমাকে  বারিজয মোোরমে আর াচনায় অংে রনরয়রেন। 

  

প্রধানমন্ত্রী দ-ুমদরেে অর্েনীরেে পরেপূেক দক্ষো েংক্রান্ত রবষয়গুর ে ওপে গুরুত্ব মদন  ভােরে পরেরবে 
বান্ধব প্রযুরি, মকাল্ড মচন, বজে য মর্রক েম্পদ, জাহাজ চ াচ  এবং বন্দরেে মরো মক্ষরে ময রবপু  েম্ভাবনা 
েরয়রে মেগুর রক কারজ  াগারনাে জনয মেরনে েংস্থাগুর রক রেরন আমন্ত্রি জারনরয়রেন  শ্রী মমাদী ভােরেে 
বারিজয বান্ধব উরদযারগে েম্পরকে  রবস্তারেে জানান  মযৌর্ভারব কাজ কোে েুরযারগে েদ্ব্যবহারেে জনয রেরন 
দ-ুমদরেে বারিরজযক েংস্থাগুর রক আমন্ত্রি জানান। 

   

মেনমারকে ে প্রধানমন্ত্রী মেরেরেকরেন দটুি মদরেে মরধয মেেুবন্ধ েচনায় বযবোয়ী েম্প্রদারয়ে ভূরমকাে কর্া 
েুর  ধরেন     

  

অনুষ্ঠারন ভােে ও মেনমারকে ে .রয েব মক্ষরেে বযবোরয়ক েংস্থাগুর ে েদেযো মযাগ রদরয়রেন  মেগুর  হ ঃ-  

  

>  পরেরবে বান্ধব প্রযুরি, উদ্ভাবন ও রেরজটাইরজেন  

  

 জ্বা ানী মুি ও পুননেবীকেনরযাগয েরি  

 জ , পরেরবে ও কৃরষ  

 পরেকাঠারমা, পরেবহি ও পরেরষবা   

  

বারিজয মোোরম রবরভন্ন বারিরজযক প্ররেষ্ঠারনে  েীষে কমেকেে াো মযাগ মদন   

  

ভােরেে বারিরজযক প্ররেরনরধদর  রের নঃ-  

  

বাজাজ রেনোেভ র রমরটরেে  মচয়ােমযান ও মযারনরজং রেরেক্টে  শ্রী েঞ্জীব বাজাজ , ভােে েেরজে 
মচয়ােমযান ও মযারনরজং রেরেক্টে   শ্রী বাবা এন ক যানী,  ো রময়া রেরমন্ট (ভােে) র রমরটরেে মযারনরজং 



রেরেক্টে  ও মখু্য কাযেরনবোহী আরধকারেক শ্রী মরহন্দ্র রেংরি, রহনু্দস্তান মপাটে ে প্রাইরভট র রমরটরেে মুখ্য 
কাযেরনবোহী আরধকারেক  ও মযারনরজং রেরেক্টে  শ্রী রেজওয়ান েুমাে, হীোনন্দানী গ্রুরপে মচয়ােমযান শ্রী দেেন 
হীোনন্দানী, ইরন্ডয়ান মহারট ে মকাম্পানী র রমরটরেে মযারনরজং রেরেক্টে  ও মুখ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক শ্রী 
পুরনে োেওয়া , ইনরভস্ট ইরন্ডয়াে মযারনরজং রেরেক্টে  ও মুখ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক শ্রী দীপক বাগ া, ওরয়া 
রুমরেে প্ররেষ্ঠাো ও মুখ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক শ্রী ঋরেে আগেওয়া , রপআই ইন্ডারিে প্রাইরভট 
র রমরটরেে মচয়ােমযান এরমরেটাে শ্রী ের   রেংি , মস্টট বযাঙ্ক অে ইরন্ডয়াে শ্রী দীরনে খ্াাঁড়া, মটক মারহন্দ্রা 
র রমরটরেে মযারনরজং রেরেক্টে  ও মখু্য কাযেরনবোহী আরধকারেক শ্রী রেরপ গুেনারন ও েুজর ান এনারজে  
র রমরটরেে শ্রী েু েী োাঁরে    

  

মেনমারকে ে বারিরজযক প্ররেরনরধদর  রের নঃ- 

  

এরভরকে মার ক রন ে আরগ করজে, বারয়ট্রে মখু্য কাযেরনবোহী আরধকারেক মপটে পারিরোজ, কাে েবারগে 
মুখ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক  রেস্ট হাটে  , মকারপনরহরগন ইনোস্টাকচাে পাটে নােরেে মযারনরজং পাটে নাে ইয়ারকাব 
বারুএ  প েন, রেওেব্লুআই অযান্ড রেরমন্স উইন্ড পাওয়ারেে মচয়ােমযান জকু্কা পােরটা া, েযানরোরেে মার ক 
ইরয়ােরগন মােে ক্লাউরেন, রেএেরভ-ে মচয়ােমযান মটামাে মেনরবাগে, েরেে মখূ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক রকম 
মভরি হারন্সন , গ্রুন্ডেরেে মচয়ােমযান মজন্স মমাবাগে, হারল্ডাে মটারসারেে  মূখ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক মো যান্ড 
বান, মহরম্পর ে মখূ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক  ােে মপটােেন, আইএেএরেে মচয়ােমযান রন ে মেরেগােে , এ  
এম উইন্ড পাওয়াে মেরেে মখূ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক অর ভাে েন্টান, োমরবার ে মখূ্য কাযেরনবোহী 
আরধকারেক জযা-রপটাে োউ , েকউর ে মূখ্য কাযেরনবোহী আরধকারেক জযা রবগোেেন এবং ওেরস্টরেে মূখ্য 
কাযেরনবোহী আরধকারেক মযােে রনপাে   

মকারপনরহরগন 

মম 03, 2022 
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