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সমৃদ্ধির জন্য ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনন্দ্ধতক ফ্রেমওয়ালকথ র 
সূচন্া অন্ষু্ঠালন্ প্রধান্মন্ত্রীর অংশগ্রহণ 
 

 প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ ম াকিওরে ভােে-প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চরেে অর্থননকেি মেমওয়ারিথ ে 
(আইকিইএফ)-এে  সূচনা অনুষ্ঠারন অংশগ্রহণ িরেন। এই অনুষ্ঠারন মাকিথ ন োষ্ট্রিকে কমস্টাে মজারসফ আে 
বাইরেন এবং জািারনে প্রধানমন্ত্রী কমস্টাে কিকশদা ফুকমও ম াগ মদন। এছাডাও ভাচুথ য়াে মাধযরম অরেকেয়া, 
ব্রুরনই, ইরদারনকশয়া, দকিণ মিাকেয়া, মােরয়কশয়া, কনউকজেযান্ড, কফকেকিন্স, কসঙ্গািুে, র্াইেযান্ড ও কভরয়েনারমে 
মনেৃবৃদও  অনুষ্ঠারন ম াগ মদন।  

2.আইকিইএফ-এে গুরুত্বিূণথ কবষয়গুকে কনরয় এিটি ম ৌর্ কববৃকে প্রিাকশে হরয়রছ।  

3.আইকিইএফ অংশগ্রহণিােী োষ্ট্রগুকেে মরধয অর্থননকেি অংশীদাকেত্বরি আেও শকিশােী িেরে চায়। ভােে-
প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চরে কবশ্বস্ত, কিকেশীে, সমকিে, অর্থননকেি কবিাশ, স্বচ্ছো ও প্রকের াকগোে িকেরবশ গরড 
মোোই এে মূে উরেশয।  

4.সূচনা অনুষ্ঠারন প্রধানমন্ত্রী বরেন, ভােে-প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চেরি কবরশ্বে আকর্থি উন্নয়রনে চাকেিা শকি 
কহরসরব গরড মোোই আইকিএএফ-এে উরেশয। ঐকেহাকসি কদি মর্রি ভােে-প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চরেে 
বাকণরজযে মিন্দ্রকবদুরে েরয়রছ ভােে। কবরশ্বে প্রাচীনেম বাকণকজযি বদে গুজোর ে মোর্ারে অবকিে। 
প্রধানমন্ত্রী ভােে-প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চরেে কবকভন্ন আকর্থি সমসযা সমাধারনে জনয এিটি অকভন্ন ও 
সৃজনশীে উরদযাগ গ্রহরণে আহ্বান জানান।  

5.ভােে-প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চরেে সব মদশরি কনরয় আইকিইএফ প্রিরে এির ারগ িাজ িোে কবষরয় কেকন 
সমকিে ও সুকবধাজনি  উরদযাগ গরড মোোে জনয ভােরেে অঙ্গীিারেে ির্া জানান  । শ্রী মমাদী মজাে কদরয় 
বরেন- আিা , স্বচ্ছো ও সময় মমরন িাজ িো অর্থাৎ ট্রাস্ট, ট্রান্সিারেকন্স ও  াইমকেরনস, এই কেন ‘টি’- এে 
উিে কভকি িরে আিাশীে এিটি সেবোহ শঙৃ্খে গরড েুেরে হরব।   

6.এিটি মুি ও সমকিে ভােে-প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চে গরড েুেরে ভােে দায়বদ্ধ। উন্নয়রনে ধাো 
অবযাহে মেরে, শাকন্ত ও সমৃকদ্ধে জনয সহর াগী মদশগুকেে মরধয আকর্থি ম াগার াগ বাকডরে েুেরে হরব। 
আইকিএফএফ–এে মাধযরম অংশীদাে মদশগুকেে মরধয অর্থননকেি ম াগার াগ বৃকদ্ধ, বযবসা-বাকনজয ও কবকনরয়ারগ 
সিেরি উৎসাকহে িো হরব।   

7.আজ এই িমথসূচীে সূচনাে সরঙ্গ অর্থননকেি সহর াকগো বৃকদ্ধ ও অকভন্ন েি অজথ রনে জনয সহর াগী 
মদশগুকে কনরজরদে মরধয আগামীকদরন আরোচনা শুরু িেরব।    

 
 

ফ্র াদ্ধকও 
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