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ভারত ও ইউররাপিয় ইউপিয়রির মরযে বৈঠক 

মে 08, 2021 
ইউর োপিয়োন কোউন্সিরে  সভোিপি প িঃ চোে লস প রেরে  আ ন্ত্ররে প্রধোন ন্ত্রী শ্রী নর ন্দ্র ম োদী আজ ভো ি ও ইউর োপিয় 

মনিৃবৃরে  ববঠরক ম োগ পদরয়রেন। এই ববঠক হোইপিড ফ  যোরে আরয়োজন ক ো হরয়রে। ইউর োপিয় ইউপনয়রন  (ইইউ) ২৭টে 

সদসয  োরে  সব কটে  মনিৃবৃে এবং ইউর োপিয় কোউন্সিে ও ইউর োপিয় কপ েরন  সভোিপি এই ববঠরক ম োগ মদন। ভো রি  

সরে ইইউ + ২৭ আপেরক এটেই প্রথ  ববঠক। ইউর োপিয়োন ইউপনয়রন  িপ ষরদ  সভোিপি িিত লগোে ইইউ আরয়োন্সজি এই 

ববঠরক   ূে উরদযোগ পনরয়পেে। 

ববঠরক মনিৃবৃে গেিন্ত্র, ম ৌপেক স্বোধীনিো, আইরন  েোসন এবং বহুস্ত ীয় বযবস্থো  উি  পভপি কর  ভো ি-ইইউ মকৌেেগি 

অংপেদোপ ত্বরক আ ও দৃঢ় ক ো  পবষরয় অেীকো  বযোক্ত কর রেন। িো াঁ ো পিনটে  ূে পবষরয়  িপবপন য় কর ন : ১. পবরদে নীপি 

ও পন োিিো, ২. মকোপভড-১৯, জেবোয়ু ও িপ রবে এবং ৩. বোপেজয, ম োগোর োগ ও প্র ুন্সক্ত। মকোপভড-১৯  হো ো ী  পবরুরে েডোই 

ও অথ লনীপি  িুনরুেো , জেবোয় ুিপ বিলন স সযো  ম োকোপবেো এবং বহুস্ত ীয় সংস্থোগুপে  সংস্কোর   পবষরয় আ ও পনপবড 

সহর োপগিো  ওি ও আরেোচনো হরয়রে। ভো রি পিিীয় মকোপভড মেউরয়  প্রপির োধ ক ো  জনয ইইউ এবং িো  সদসয  োেগুপে  

দ্রুি সহোয়িো  উরদযোগরক ধনযবোদ জোনোরনো হরয়রে। 

 ুক্ত বোপেজয ও পবপনরয়োগ চত ন্সক্ত  পবষরয় ভো সো য বজোয় ম রে সব লোেীন আরেোচনো শুরু ক ো  পসেোন্তরক মনিৃবৃে স্বোগি 

জোপনরয়রেন। বযবসো-বোপেজয ও পবপনরয়োগ সংক্রোন্ত চত ন্সক্ত  পবষরয় আরেোচনো স োন্ত োে ভোরব চোপেরয়  োওয়ো   ধয পদরয় দ্রুি 

চত ন্সক্তরি মিৌৌঁরেোরনো সম্ভব বরে ববঠরক উরেে ক ো হরয়রে। এ  ফরে অথ লননপিক অংপেদোপ রত্ব  িুর ো সম্ভোবনোরক দুিক্ষই 

কোরজ েোগোরি িো রব। ভো ি ও ইউর োপিয় ইউপনয়ন পবশ্ব বোপেজয সংস্থো, পনয়পন্ত্রি িপ চোেন িেপি, বোজোর   সুর োগ ও 

স ব োহ েঙৃ্খরে  প্রোেবন্তিো এবং অথ লননপিক কোজকর ল আ ও ববপচরে   োধযর  সহর োপগিোরক পনপবড ক ো  ওি  আরেোচনো 

চোপেরয়  োওয়ো  পবষরয় পসেোন্ত পনরয়রে। 

পডন্সজেোে বযবস্থোিনো, জ্বোেোনী, িপ বহে ও  োনুরষ   রধয ম োগোর োগ বোডোরনো  েক্ষয পনরয় ভো ি ও ইউর োপিয় ইউপনয়ন একটে 

উচ্চোকোঙ্খী ও সব লোেীন ম োগোর োগ সংক্রোন্ত মকৌেে হোরি পনরয়রে। আথ লসো োন্সজক নীপি, জেবোয় ুও িপ রবেগি পস্থপিেীেিো 

এবং আন্তজলোপিক আইন ম রন চেো  অেীকো রক স্বীকৃপি পদরয় এই নীপি   োধযর  অংপেদোপ ত্ব গরড উরঠরে। এই অংপেদোপ রত্ব 

ম োগোর োগ সংক্রোন্ত প্রকল্পগুপেরি স কোপ , মবস কোপ  আপথ লক সহোয়িো  পবষয়টে স্থোন মিরয়রে। এ  ফরে, ভো ি প্রেোন্ত 

 হোসোগ ীয় অঞ্চে সহ পবপভন্ন মদরে ম োগোর োগ বযবস্থো গরড মিোেো  জনয নিতন উরদযোরগ  সৃটি হরব। 

ভো ি ও ইউর োপিয় ইউপনয়রন  মনিৃবৃে িযোপ স জেবোয় ুচত ন্সক্ত অনু োয়ী পনপদলি েক্ষয োেোয় মিৌৌঁেরি িো াঁরদ  অেীকো  আবো ও 

বযক্ত কর রে। িযোপ স চত ন্সক্ত এবং জেবোয়ু িপ বিলন ম োরধ পবপভন্ন পসেোন্ত মনওয়ো  মক্ষরে ম ৌথ উরদযোরগ  পবষরয় উভয় িক্ষই 

সহ ি বযক্ত কর রে। এ  ফরে, পসওপি২৬-এ  পবপভন্ন প্রকল্প বোস্তবোয়রে আপথ লক পবষয়টে গুরুত্ব িোরব। পসপডআ আই-মি 

ম োগদোরন  পসেোন্ত মনওয়োয় ভো ি ইউর োপিয় ইউপনয়নরক স্বোগি জোপনরয়রে। পডন্সজেোে ও নিতন প্র ুন্সক্ত ম  ন ৫ন্সজ, কৃন্সে  

ম ধো, মকোয়োনেো  ও হোই িো ফ র ি কম্পিউটেং বযবস্থো সহ পবপভন্ন পবষরয় ম ৌথ সহর োপগিোরক আ ও বোডোরনো  পসেোন্ত 

মনওয়ো হরয়রে। সংপিি মক্ষরে পবপভন্ন প্রকরল্প  কোজ দ্রুি শুরু ক ো  পবষরয় কৃন্সে  ম ধো ও পডন্সজেোে পবপনরয়োগ প্রন্সক্রয়ো বযবহো  

ক ো হরে। 



মনিৃবৃে সন্ত্রোসবোরদ  ম োকোপবেো, সোইবো  পন োিিো এবং স ুদ্রিরথ সহর োপগিো  পবষয় সহ আঞ্চপেক ও আন্তজলোপিক পবপভন্ন 

মক্ষরে পনরজরদ   রধয ম োগোর োগ বৃন্সেরি সরন্তোষ প্রকোে কর রেন। িো াঁ ো একটে  ুক্ত, স পিি ও পনয়  অনুসোর  ভো ি-প্রেোন্ত 

 হোসোগ  অঞ্চরে  বোপেন্সজযক গুরুরত্ব  পবষয়টে উরেে কর রেন। ভো ি - প্রেোন্ত  হোসোগ ীয় উরদযোগ এবং ইউর োপিয় 

ইউপনয়রন  সংপিি অঞ্চরে নিতন মকৌেে গ্রহরে  মপ্রপক্ষরি এই অঞ্চরে পনপবড ভোরব কোজ ক ো  পসেোন্ত মনওয়ো হরয়রে। 

মনিৃবৃরে   রধয ববঠরক  িোেোিোপে জেবোয়,ু পডন্সজেোে ও স্বোস্থয মক্ষরে নিতন নিতন সুর োগ বিপ   পবষরয় একটে মগোেরেপবে 

ববঠক অনুটিি হরয়রে। এ  রধয, জেবোয়,ু পডন্সজেোে িেপি ও স্বোস্থয িপ রষবো  সহর োপগিো  পদকগুপে আরেোপচি হরয়রে। িুরে 

ম ররো ম ে প্রকরল্প  জনয ১ মকোটে ৫০ েক্ষ ইউর ো  চত ন্সক্ত ক ো হরয়রে। মকরন্দ্র  অথ ল ন্ত্রক ও ইউর োপিয় ইনরভস্টর ন্ট বযোরে  

 রধয এই চত ন্সক্ত স্বোক্ষ  হরয়। ববঠরক ভো ি ও ইউর োপিয় ইউপনয়রন  মনিৃবৃে মকৌেেগি অংপেদোপ রত্ব  জনয নিতন পদেো 

মদপেরয়রেন এবং ২০২০  জেুোই  োরস িঞ্চদে ভো ি- ইইউ েীষ ল সরেেরন গৃহীি িপ কল্পনো অনু োয়ী ভো ি - ইউর োপিয় 

ইউপনয়রন  ২০২৫ সোরে  উচ্চোকোঙ্ক্ষী রূির েো বোস্তবোয়রন পক পক িদরক্ষি মনওয়ো হরয়রে, মসপবষরয় আরেোচনো হরয়রে । 

 

নিউ নিনি 
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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. 
 


