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মাৰ্কি ন ৰাষ্ট্ৰপৰ্িৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক 

 
টকিঅ’ত 24 মে’, 2022ত োকিি ন ৰাষ্ট্ৰপকত েহােকহে ম াছেফ আৰ বাইছেনৰ সৈছত প্ৰধানেন্ত্ৰী 
শ্ৰী নছৰন্দ্ৰ মোদীছে এি আন্তকৰিতাপূৰ্ি আৰু ফলপ্ৰৈূ আছলাচনাত কেকলত হে। এই সবঠছি 
দছুোখন মদশৰ োজৰ কিপাকিি ৈম্পিি ি অকধি গাঢ় িৰাৰ লগছত ৈহছ াকগতাৰ মিত্ৰখনছিা 
ত্বৰাকিত িকৰ তুকলব। 

2.সবঠিখন দছুোগৰািী মনতাৰ োজত 2021ৰ মেছেম্বৰ োহত ৱাকবিংটন কেকচ-ত েুখােুখীকি 
মহাৱা আছলাচনা, আৰু ‘কজ-20’ আৰ ুতাৰ পৰৱকতি  ৈেেত ‘কচঅ’কপ-26’ত অনুকিত উচ্চ প িােৰ 
সবঠিছিইখনৰ ধাৰাবাকহিতা কহচাছপই কচকিত সহছে। ম াৱা 11 একপ্ৰল, 2022মটা মতওঁছলািৰ 
োজত এি ‘ভাচুি ছৱল’ বাতি ালাপ অনুকিত সহকেল। 

3.গৰ্তাকন্ত্ৰি প্ৰেূলয মবাধ, আইনৰ শাৈনৰ প্ৰকত থিা আস্থা আৰু নীকতগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে বযৱস্থাৰ 
উত্তৰৰ্ৰ প্ৰকত প্ৰদশিন িকৰ অহা দােবদ্ধতাৰ আধাৰছত শকিশালী সহছে ভাৰত-োকিি ন কবসৃ্তত 
ৰৰ্ছিৌশলগত মগালিীে ৈহছ াকগতা। দছুোগৰািী মনতাই কিপাকিি িা িক্ৰেকৰ্িাৰ আধাৰছত 
ৈিছলাছবাৰ খণ্ডত মহাৱা অগ্ৰগকতত ৈন্তুকি প্ৰিাশ িছৰ। 

4.মনতা দছুোগৰািীছে স্বাস্থযছৈৱা, নৱীিৰৰ্ছ াগয শকি, ‘এেএেই’, আন্তঃগাঁথকন কনেিাৰ্ৰ দছৰ 
দছুোপিৰ ৈহেতৰ আধাৰত প্ৰথকেিতা প্ৰদান িৰা খণ্ডৈেূহত ‘ইউএে মেছভলপছেণ্ট ফাইছনন্স 
িছপিাছৰশযন’মে ভাৰতত প্ৰদান িকৰ অহা কবকনছোগ অবযাহত ৰাকখব পৰাকি ইনছভিছেণ্ট 
ইনছচকণ্টভ এগ্ৰীছেণ্ট স্বািকৰত মহাৱা িথাছৰা আদৰকৰ্ জনাে। 

5.ফলপ্ৰৈূ ৈহছ াকগতাি অকধি গকত প্ৰদান িকৰব পৰাকি দছুো পিই ‘ইকণ্ডো-ইউএে ইকনকচছেটিভ 
অন কক্ৰটিছিল এণ্ড এোকজি িং মটিনলকজে’ (iCET) শীৰ্িি উছদযাগৰ শুভাৰম্ভ িকৰছে। ভাৰতত 
‘মনশযছনল কেকিউকৰটী িাউকন্সল মেছক্ৰছটকৰছেট’ আৰু আছেকৰিাত ‘ইউএে মনশযছনল কেকিউকৰটী 
িাউকন্সল’-মে ম ৌথ ভাছব মনতৃত্ব প্ৰদান িৰা iCET-মে ‘আটিি কফকচছেল ইছণ্টকলছজন্স’, ‘মিাৱাণ্টাে 
িকম্পউটিিং’, ‘৫কজ-৬কজ’, ‘বাে’মটি’, ‘মে’চ’ আৰ ু ‘মেকেিণ্ডািৰ’-ৰ দছৰ মিত্ৰৈেূহৰ প্ৰৈিংগত 
দছুোখন মদশৰ চৰিাৰ, মবৌকদ্ধি পকৰেণ্ডল আৰু উছদযাগ খণ্ডি অকধি ঘকনি িকৰ তুকলব। 

6.ভাৰত-োকিি ন কিপাকিি িা িক্ৰেকৰ্িাৰ বাছব প্ৰকতৰিা আৰু কনৰাপত্তা ৈম্পিীে ৈহছ াকগতা 
এি অকতছি গুৰুত্বপূৰ্ি স্তম্ভ বুকল স্বীিাৰ িকৰছে দছুো পিই মতওঁছলািৰ োজৰ মজাঁট-বন্ধনি 
মিছনকি অকধি িটিটীো িকৰব পাকৰ মৈই কবৰ্ছে আছলাচনা িছৰ। এই প্ৰৈিংগছত প্ৰধানেন্ত্ৰীছে 
‘মে’ি ইন ইকণ্ডো’ আৰ ু ‘আত্মকনভি ৰ ভাৰত’ িা িক্ৰেৰ অধীনত ভাৰতত উত্পাদনৰ বাছব 
অিংশীদাকৰত্ব আগবঢ়াবকল োকিি ন উছদযাগ জগতি আেন্ত্ৰৰ্ জনাে। এই ৈহছোকগতা ই দছু াখন 
মদশছি পাৰেকৰি ভাছব লাভাকিত িকৰব। 



7.স্বাস্থয খণ্ডত বৃকদ্ধ মপাৱা মজাঁট-বন্ধনি গকত প্ৰদান িকৰ ভাৰত আৰ ু োকিি ন  ুিৰাষ্ট্ৰই 
প্ৰকতছৰ্ধিৰ কবিাশ তথা এই ৈম্পিীে প্ৰ কুিৰ উদ্ভৱন ৈম্ভৱ িৰাৰ বাছব চকল থিা  ুটীো 
সজৱ-কচকিত্ৈা ৈম্পিীে গছৱৰ্ৰ্া অবযাহত ৰাকখবকল দীঘিকদনীো ‘মভিকচন এিশযন 
প্ৰছগ্ৰে’(কভএকপ)ৰ িা িিাল ২০২৭ প িন্ত ৈম্প্ৰৈাকৰত িৰাৰ কৈদ্ধান্ত গ্ৰহৰ্ িছৰ।   

8.মদশ দখুনৰ নাগকৰিৈিলৰ োজত থিা শকিশালী পাৰেকৰি ৈম্পিি ি আৰু অকধি োত্ৰা 
প্ৰদানৰ বাছব প্ৰধানেন্ত্ৰীছে উচ্চ কশিা খণ্ডত মজাটঁ-বন্ধনৰ মগাঁহাকৰ জনাে। এই উছদযাগ দছুোখন 
মদশৰ বাছব লাভদােি কৈদ্ধ হ’ব। 

9.মনতা দগুৰািীছে দকিৰ্ এচীো আৰু ভাৰত-প্ৰশান্তত েহাৈাগৰীে অঞ্চলৰ দছৰ দছুো মদশৰ স্বাথি 
কবজক়িত প্ৰৈিংগছি ধকৰ আঞ্চকলি প্ৰৈিংগৈেূহৰ মিত্ৰছটা দকৃিভিংগীৰ কবকনেে িছৰ। 

10.প্ৰধানেন্ত্ৰীছে ‘ইছণ্ডা-মপকচকফি ইি’নকেি মেেৱিি  ফৰ প্ৰেপাকৰটী’(আইকপইএফ)ৰ মঘাৰ্ৰ্াি 
আদৰকৰ্ জছনাৱাৰ লগছত পৰেৰৰ ৰাষ্ট্ৰীে ঘটনাক্ৰেৰ পৰছপ্ৰকিতত এি নেনীে আৰু ৈোছৱশী 
‘আইকপইএফ’-ি গঢ় কদোৰ বাছব ৈিছলাছবাৰ অিংশীদাৰী মদশৰ সৈছত ঘকনি ভাছব িাে িকৰ 
ম াৱাৰ বাছব ৈাজ ুথিাৰ িথা উছেখ িছৰ। 

11.ভাৰত-োকিি ন ৈহছ াকগতাি আন এি উচ্চ োত্ৰাকল সল ম াৱাৰ বাছব ফলপ্ৰৈূ আছলাচনা আৰ ু
মতওঁছলািৰ উকেহতীো দকৃিভিংগীৰ কবকনেে অবযাহত ৰখাৰ বাছব দছুোগৰািী মনতাই ৈহেত 
প্ৰিাশ িছৰ। 

 

টৰ্কঅ 

মম 24, 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. 

 


