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মার্কি ন রাষ্ট্রপর্ির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক 

 
 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ ম াকিওরে মাকিি ন োষ্ট্রপকে কমিঃ ম ারেফ আে বাইরেরনে েরে এিটি ববঠরি 
কমকিে হন। অেযন্ত মেৌহাদি যপূর্ি পকেরবরে ববঠি অনুকিে হরেরে।  এই ববঠি কিপাকিি অংেীদাকেত্বরি আেও 
একিরে কনরে  াওোে মিরে েহােি হরব। 
 

2.এই ববঠি আেরি দইু মনোে মরধয কনেকমে উচ্চস্তেীে ম ািার ারিে এিটি অে। উভে মনো ২০২১-এে 
মেরেম্বরে ওোকেং ন কেকে-মে োিাৎ িরেন। োাঁরদে মরধয কজ20 ও িপ26 েীর্ি েরেিরনও মেকবকনমে 
হরেরে। অকে েম্প্রকে 11ই একপ্রি োাঁো ভারু্চি যোি ববঠরি ম াি মদন। 

3. ভােে-মাকিি ন বযাপি মিৌেিিে ববকিি অংেীদাকেত্ব ির্োকন্ত্রি মূিযরবাধ, আইরনে োেন এবং এিটি 
কনেম কভকিি আন্তজি াকেি েঙৃ্খিা বজাে োখাে প্রকেশ্রুকে িাো আবদ্ধ। মনেৃবৃন্দ কিপাকিি এরজন্ডাে কবকভন্ন 
খারে অগ্রিকেরে খুকে প্রিাে িরেন। 

 

4.উভে মনো ইনরভস্টরমন্ট ইনরেনটিভ একগ্ররমন্ট স্বািে হওোে েরন্তার্ প্রিাে িরেরেন। কবকনরোরি উৎোহ 
েংক্রান্ত এই রু্চকি স্বািরেে ফরি মাকিি ন  ুিোরষ্ট্রে মেরভিপরমন্ট কফনান্স িরপিারেেন ভােরে স্বাস্থ্য পকেরর্বা, 
পুননিবীিের্র ািয জ্বািানী, িুদ্র ও মাঝাকে কেরপারদযাি, পকেিাঠারমা েহ কবকভন্ন মিরে কবকনরোরি োহা য 
অবযাহে োখরে েিম হরব। 
 

5.উভে পিই ভােে ও মাকিি ন  ুিোরষ্ট্রে মরধয গুরুত্বপূর্ি অেযাধুকনি প্র ুকি েংক্রান্ত ইকনকেরেটিভ অন 
কক্রটিিযাি অযান্ড ইমাকজি ং ম িরনািকজে (আইকেইটি)-ে েূর্চনারি স্বািে জাকনরেরে। এেফরি ভােরেে জােীে 
কনোপিা পকের্রদে েকর্চবািে এবং মাকিি ন  ুিোরষ্ট্রে নযােনাি কেকিউকেটি িাউকন্সরিে মরধয ম ািার াি 
বাড়রব।  াে ফিশ্রুকেরে িৃকেম মমধা, মিাোন্টাম িকিউটিং, 5G/6G বজব প্র ুকি, মহািাে ও মেকমিন্ডাি রেে 
মরো কবকভন্ন মিরে দটুি মদরে েেিাকে স্তরে, কেিাকবদ ও কেপ জিরেে মরধয ম ািার াি বকৃদ্ধ পারব। 
 

6.ভােে-মাকিি ন কিপাকিি েিরিি  প্রকেেিা ও কনোপিা েংক্রান্ত েহর াকিোরি এিটি গুরুত্বপূর্ি স্তম্ভ বরি 
উরেখ িরে উভে পিই েংকিষ্ট মিরে আেও েহর াকিো বৃকদ্ধে উপে গুরুত্ব মদন। এই মপ্রকিরে প্রধানমন্ত্রী 
ভােরেে মমি ইন ইকন্ডো ও আত্মকনভি ে ভােে িমিেূকর্চরে অংেগ্রহরর্ে জনয মাকিি ন কেপেংস্থ্াগুকিরি আমন্ত্রর্ 
জানান। এেফরি দ-ুপিই িাভবান হরব। 
 

7.স্বাস্থ্য মিরে েহর াকিোে কবর্েটি ববঠরি কবরের্ গুরুত্ব মপরেরে। ভােে ও মাকিি ন  ুিোষ্ট্র ২০২৭ োি 
প িন্ত ভযািকেন অযািেন মপ্রাগ্রারমে (কভএকপ) েমেেীমা বাড়ারনাে কেদ্ধান্ত কনরেরে। এেফরি ম ৌথভারব 
কর্চকিৎো মিরে িরবর্র্া িো েম্ভব হরব,  াে ফিশ্রুকেরে টিিা উদ্ভাবন ও কবকভন্ন প্র ুকি হস্তান্তে েহজ হরব। 
 

8.দটুি মদরেে মানুরর্ে মরধয ম ািার াি বৃকদ্ধে জনয প্রধানমন্ত্রী উচ্চকেিা মিেরি আেও েকিোিী িোে ওপে 
গুরুত্ব মদন,  াে েুফি উভে মদেই মভাি িেরব। 
 

9.দইু মনো দকির্ একেো ও ভােে-প্রোন্ত মহাোিেীে অঞ্চি েহ পােস্পকেি স্বাথি েংকিষ্ট কবকভন্ন আঞ্চকিি 
কবর্ে কনরে মেকবকনমে িরেরেন। এিটি মুি ও েমকিে ভােে-প্রোন্ত মহাোিেীে অঞ্চরিে জনয োাঁো 



এির ারি িাজ িোে অেীিাে বযি িরেরেন। 
 

10.ইরন্দা-পযাকেকফি ইরিানকমি মেম ওোিি  ফে প্রেপাকেটি (আইকপইএফ)-এে েূর্চনারি প্রধানমন্ত্রী স্বািে 
জানান। কেকন বরিন, জােীে মপ্রিাপ  কবরবর্চনা িরে এিটি বাস্তব েেে ও েবিাত্মি আইকপইএফ িরড় 
মোিাে িারজ ভােে েব ধেরর্ে েহর াকিো িেরে প্রস্তুে। 
 

11.উভে মনো ভকবর্যরেও িা িিে আরিার্চনা অবযাহে োখাে কবর্রে েহমে মপার্র্ িরেরেন এবং ভােে-
মাকিি ন  ুিোরষ্ট্রে মরধয অংেীদাকেত্বরি আেও উচ্চপ িারে কনরে  াওোে মিরে মেপ্রিাে িরেরেন। 

 
 

ট ার্কও 
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