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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে ইয়ডা-পেচিচিক সমৃচিৰ অৰ্থননচিক 

আন্তঃগাাঁৰ্চনৰ মকুচিৰ অনুষ্ঠানি অংশগ্ৰহণ কয়ৰ 
মে’ 23, 2022 

 

1. প্ৰধান েন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে টকিঅ'ত আকি এি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ িৰে ইৰডা-মেকিকিি সেৃকিে 

অৰ্থননকতি আন্তঃগাাঁৰ্কন (আইকেইএি) েুিকি িোে বাৰব। এই অনুষ্ঠানত োকিথ ন যুক্তোষ্ট্ৰে োষ্ট্ৰেকত 

োননীে কেঃ মিাৰিি আে বাইৰেন আেু িাোনে প্ৰধান েন্ত্ৰী, োননীে কেঃ কিকিদা িুকেঅ'ে 

অংশগ্ৰহণে িগৰত আন অংশীদাে মদশ অৰ্থাৎ অৰষ্ট্ৰকিো, ব্ৰুৰনই, ইৰডাৰনকিো, মিাকেো গণোিয, 
োিােকিো, কনউ কিৰিড, কিকিকেন্স, কিংগােূে, ৰ্াইৰিড আেু কিৰেটনেে মনতাসিিে িােিুযৰেি 

ধেৰণ উেকিত ৰ্াৰি। 

 

2. এই উেিক্ষত এি যুটীো কববৃকত িাকে িো হে, কয আইকেইএি-ে অধীনত ৰ্িা েূি উোদানসেূহ 

অনুধােন িৰে। 

 

3. আইকেইএি-মে অংশগ্ৰহণিােী মদশসেূহে োিত অৰ্থননকতি অংশীদাকেত্ব শকক্তশািী িকেবনি মিষ্টা 
িকেৰি ইৰডা-মেকিকিি অঞ্চিত কিকতিােিতা, বহনশীিতা, অন্তিুথ কক্ত, অৰ্থননকতি কবিাশ, 

নযােেোেণতা, আেু প্ৰকতদ্বন্দীতা উন্নত িোে উৰেৰশৰে। 

 

4. েুিকি অনুষ্ঠানত কনিে িাষণত, প্ৰধান েন্ত্ৰীৰে িে ময আইকেইএি-ে ম াষণা হহৰি এি িাননী ইৰডা-
মেকিকিি অঞ্চিি কবশ্বিেুা অৰ্থননকতি কবিাশে এি িািি বৰনাোে এি এিকিত ইচ্ছাে। 

ঐকতহাকসিিাৰে, িােত ইৰডা-মেকিকিি অঞ্চিত বযেসাে প্ৰবাহে মিন্দ্ৰত আকিি, গুিোটে 

মিাহতািত কবশ্ব আটাইতনি েুেকণ বাকণকিযি বন্দেে হসৰত। প্ৰধান েন্ত্ৰীৰে ইৰডা-মেকিকিি অঞ্চিে 

অৰ্থননকতি প্ৰতযাহ্বানৰবােে হসৰত যুাঁকিবনি উনেহতীো আেু সৃকষ্টশীি সকেধান সন্ধানে বাৰব আহ্বান 

িৰে। 

 

5. মতওাঁ এি অন্তিুথ ক্ত আেু নেনীে আইকেইএি-ে বাৰব ইৰডা-মেকিকিিে সিৰিা মদশে হসৰত িাে িোে 

প্ৰকত িােতে প্ৰকতশ্ৰুকত প্ৰিাশ িৰে। মতওাঁ উৰেখ িৰে ময কিকতিােি মযাগান শৃংখিে মিাঁ টি 3টি হ'ব 

িাকগব - ট্ৰাষ্ট (কবশ্বাস),  মট্ৰন্সোৰেনকি (োেদশীতা) আেু টাইেকিৰনি (যৰ্ািািীনতা)। 
 

6. িােত এি েুিকি, কবনােূিীো আেু অন্তিুথ ক্ত ইৰডা-মেকিকিি অঞ্চিে হসৰত প্ৰকতশ্ৰুকতবি আেু কবশ্বাস 

িৰে ময অংশীদােসেূহে োিত অৰ্থননকতি সহৰযাকগতা গিীে িো হহৰি গুেুত্বেূণথ অকবকচ্ছন্ন কবিাশ, 

শাকন্ত আেু সেৃকিে বাৰব। িােৰত আইকেইএি-ে অধীনত অংশীদাে মদশসেূহে হসৰত সহৰযাগ িকেবনি 

আেু আঞ্চকিি অৰ্থননকতি সংৰযাগ, এিিীিেণ আেু অঞ্চিৰটাত বাকণিয আেু কবকনৰোগ বৃকি িোে 

বাৰব ইচ্ছিু। 

 



7. আকিে এই েুিকিে হসৰত, অংশীদাে মদশসেূৰহ আৰিািনা আেম্ভ িকেব অৰ্থননকতি সহৰযাকগতা 
শকক্তশািী িো আেু উনেহতীো িক্ষযসেূহে অিথ নে মক্ষিত। 

 

টচকঅ’ 

পম’ 23, 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. 

 


