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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং ফিনল্যারেে প্রধানমন্ত্রী ফমস সানা মযাফেরনাে মরধয আজ ভার্্চযযয়াফল্ শীর্ য সরেল্ন 

অনুষ্ঠিত হরয়রে। এই সরেল্রন ফিপাফিক সম্পকয ফনরয় ফবস্তাফেতভারব আরল্ার্চনাে পাশাপাফশ পােস্পফেক স্বার্ য-

সংফিষ্ট আঞ্চফল্ক ও বহ্পাফিক ফবফভন্ন ফবর্রয়ে তা াঁো পর্ যারল্ার্চনা করেরেন।  

  

উভয় মনতা গণতাফন্ত্রক মূল্যরবাধ, আইরনে শাসন, সাময, বাক্-স্বাধীনতা এবং মানবাফধকারেে প্রফত সোরনে ওপে 

ফভফি করে ভােত ও ফিনল্যারেে মরধয ফনফবড় সম্পকয গরড় ওঠাে ফবর্য়ষ্ঠিরত সরতার্ প্রকাশ করেরেন।  দুই 

প্রধানমন্ত্রীই বহ্স্তেীয় বযবস্থা, আতজযাফতক েীফত-নীফত মমরন ফবফভন্ন ফসদ্ধাত, ফস্থফতশীল্ উন্নয়ন এবং জল্বায়ু 

পফেবতযরনে মরতা সমসযাে সমাধারন একরর্ারগ কাজ কোে ফবর্রয় অঙ্গীকাে বযক্ত করেরেন। 

  

তাাঁো ফিপাফিক ফবফভন্ন প্রকরেে ফবর্রয় পর্ যারল্ার্চনা করেরেন এবং বযবসা-বাফণজয, ফবফনরয়াগ, উদ্ভাবন, ফশিা, কৃত্রিম 

মমধা সহ অতযাধুফনক প্ররু্ত্রক্ত, িাইভ-ত্রজ / ফসক্স-ত্রজ এবং মকায়ান্টাম কম্পম্পউষ্ঠিং-এে মরতা ফবফভন্ন ফবর্রয় 

পােস্পফেক সম্পকয সম্প্রসাফেত কো এবং দুষ্ঠি মদরশে সম্পরকয আেও ববফর্চিয আনাে ফবর্রয় আগ্রহ প্রকাশ 

করেরেন।  

  

পফেরবশ-বান্ধব ও স্বচ্ছ প্ররু্ত্রক্তে ফবর্রয় ফিনল্যারেে মনতৃত্বদারনে প্রসরঙ্গ প্রধানমন্ত্রী মস মদরশে ভূফমকাে প্রশংসা 

করেরেন। ফস্থফতশীল্ উন্নয়রন ভােরতে উরদযারগ ফিফনশ সংস্থাগুফল্ে অংশীদাে হওয়াে র্রর্ষ্ট সম্ভাবনা েরয়রে। এই 

মপ্রফিরত শ্রী মমাদী পুনন যবীকেণরর্াগয ও বজব-জ্বাল্াফন, ফস্থফতশীল্তা, ফশিায় প্ররু্ত্রক্তে বযবহাে, ওরু্ধ ফশে এবং 

ফিত্রজিাইরজশরনে মরতা ফবফভন্ন মিরি ফিনল্যারেে সহরর্াফগতা বৃত্রদ্ধে সম্ভাবনাে প্রস্তাব ফদরয়রেন।   

  

ভােত-ইউরোপীয় ইউফনয়ন অংশীদাফেত্ব, সুরমরু অঞ্চরল্ সহরর্াফগতা, ফবশ্ব বাফণজয সংস্থা ও োষ্ট্রসরেে সংস্কাে সহ 

ফবফভন্ন আতজযাফতক ও আঞ্চফল্ক ফবর্রয় তা াঁো তা াঁরদে মতফবফনময় করেরেন। আফিকা অঞ্চরল্ উন্নয়নমূল্ক কারজ 

ভােত ও ফিনল্যারেে সহরর্াফগতাে র্রর্ষ্ট সম্ভাবনা েরয়রে।  

  

প্রধানমন্ত্রী ফিনল্যােরক আতজযাফতক মসৌে মজাি (আইএসএ) এবং মকায়াফল্শন িে ফিজাস্টাে মেত্রজফল্রয়ন্ট 

ইনিাস্ট্রাকর্চাে (ফসফিআেআই)-এ মর্াগদারনে জনয আহ্বান জাফনরয়রেন।  

  

মকাফভি ষ্ঠিকাকেণ এবং প্রফতষ্ঠি মদশ র্ারত স্বে মূরল্য দ্রতু এই ষ্ঠিকা পায় তাে জনয আতজযাফতক উরদযারগে ওপে 

গুরুত্ব সহ মকাফভি-১৯ পফেফস্থফত ফনরয় দুই মনতা মতফবফনময় করেরেন।  

  

মপারতযা-মত ভােত-ইউরোপীয় ইউফনয়ন মনতৃবৃরেে ববঠরক এবং ভােত-সুরমরু শীর্ য সরেল্রনে ফবর্রয় তা াঁো অধীে 

আগ্ররহ অরপিা কেরেন।  
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