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যকু্তৰাজ্যৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (এপ্ৰপ্ৰল 21-22, 2022) 
এপ্ৰিল 22, 2022 
 

1. যুক্তৰাজ্যৰ িধান মন্ত্ৰী, ৰাইট অনাৰৰবল বপ্ৰৰছ জ্নচৰন  21-22 এপ্ৰিল 2022 তাপ্ৰৰখলল 
ভাৰত ভ্ৰমণত আপ্ৰিৰছ ভাৰতৰ িধান মন্ত্ৰী, শ্ৰী নৰৰন্দ্ৰ মমাদীৰ প্ৰনমন্ত্ৰণত। এয়া মতওঁৰ িথম 
ভাৰত ভ্ৰমণ যুক্তৰাজ্যৰ িধান মন্ত্ৰী প্ৰিচাৰে। 
 

2. প্ৰধান মন্ত্ৰী জ্নচনক এক আনুষ্ঠাপ্ৰনক স্বাগতম প্ৰিয়া হয় 22 এপ্ৰিল, 2022 তাপ্ৰৰৰখ 
ৰাষ্ট্ৰপপ্ৰত ভৱনত, য’ত মতওঁক িধান মন্ত্ৰী মমাদীৰয় স্বাগতম জ্নায়। িধান মন্ত্ৰী জ্নচৰন 
প্ৰেছত ৰাজ্ ঘাট ভ্ৰমণ কৰৰ মিাত্মা গান্ধীক জ্য়মালা শ্ৰদ্ধাঞ্জলী অেপণ কৰৰ। 
 

3. প্ৰধান মন্ত্ৰী মমািীয়য় ভ্ৰমণকাৰী প্ৰধান মন্ত্ৰীজ্নৰ সৈয়ত প্ৰিপক্ষীয় আয়লাচনা কয়ৰ 
হাইিৰাবাি হাউচত আৰু লগয়ত মতওঁৰ ৈন্মানত এক মভাজ্ন আয়য়াজ্ন কয়ৰ। ইয়াৰ 
আগয়ত, প্ৰবয়িশ প্ৰবষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জ্য়শংকয়ৰ যুক্তৰাজ্যৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীক ৈাক্ষাৎ কয়ৰ। 
 

4. প্ৰিপক্ষীয় আয়লাচনাত, িয়ুয়াজ্ন প্ৰধান মন্ত্ৰীয়য় মম’ 2021 চনত মুকপ্ৰল কৰা েথ মানপ্ৰচত্ৰ 
2030ত মিাৱা িগপ্ৰতৰ িশংসা কৰৰ আৰু প্ৰিেক্ষীয় সম্পকপ ৰ সমগ্ৰ েপ্ৰৰসৰত এক অপ্ৰধক 
বপ্ৰলষ্ঠ আৰু প্ৰিয়া প্ৰভপ্ৰিক সিৰযাপ্ৰগতা অনুসৰণ কৰাৰ িপ্ৰত প্ৰনজ্ৰ িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত েুনৰ প্ৰনপ্ৰিত 
কৰৰ। মতওঁৰলাৰক অবযািত হি থকা এফটিএ প্ৰমমাংসাৰ িগপ্ৰত আৰু উন্নত বাপ্ৰণজ্য 
অংশীদাপ্ৰৰত্বৰ ৰূোয়ণৰ িশংসা কৰৰ আৰু অৰটাবৰ 2022 চনৰ মশষললৰক এক প্ৰবসৃ্তত আৰু 
ভাৰসাময বাপ্ৰণজ্য চুপ্ৰক্ত সম্পন্ন কপ্ৰৰবলল সন্মত িয়। এফটিএ খৰন 2030 চনললৰক প্ৰিেক্ষীয় 
বাপ্ৰণজ্য দগুুণ কৰাৰ বাট মুকপ্ৰল কপ্ৰৰব। 
 

5. িয়ুয়াজ্ন মনতাই ভাৰত-যুক্তৰাজ্য প্ৰবসৃ্তত মকৌশলগত অংশীিাপ্ৰৰত্বৰ এক মখু্য উপািান 
প্ৰহচায়প প্ৰনৰাপত্তা আৰু ৈৰুক্ষা ৈহয়যাপ্ৰগতা পপ্ৰৰৱতত ন কপ্ৰৰবলল হয় আৰু িয়ুয়াখ্ন মিশৰ 
ৈামপ্ৰৰক বাপ্ৰহনীৰ প্ৰয়য়াজ্ন পৰূণৰ বায়ব ৈহ-প্ৰবকাশ আৰু ৈহ-উৎপািনয়ক ধপ্ৰৰ প্ৰনৰাপত্তা 
ৈহয়যাপ্ৰগতাৰ ৈুয়যাগৈমহূ আয়লাচনা কয়ৰ। িয়ুয়া পক্ষই এক যুটীয়া প্ৰববৃপ্ৰত জ্াপ্ৰৰ কয়ৰ 
চাইবাৰ ৈুৰক্ষাৰ ওপৰত ৈহয়যাপ্ৰগতা তীব্ৰ কৰাৰ বায়ব প্ৰবয়শষলক চাইবাৰ প্ৰশাৈন, 
চাইবাৰ বাধা আৰু গুৰুত্বপণূত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃগাঁথপ্ৰন ৈুৰক্ষাৰ মক্ষত্ৰত। মতওঁয়লায়ক লগয়ত 
ৈন্ত্ৰাৈবাি আৰু মমৌলবাি চৰমপন্থাৰ প্ৰনৰন্তৰ শংকাৰ সৈয়ত যুঁজ্াত ঘপ্ৰনষ্ঠভায়ৱ ৈহয়যাগ 
কপ্ৰৰবলল ৈন্মত হয়। 
 

6. িয়ুয়াজ্ন প্ৰধান মন্ত্ৰীয়য় লগয়ত পাৰস্পপ্ৰৰক ৰুচীৰ আঞ্চপ্ৰলক আৰু প্ৰবশ্ববযাপী প্ৰবষয়ৈমূহৰ 
ওপৰত ভাব প্ৰবপ্ৰনময় কয়ৰ যাৰ প্ৰভতৰত আপ্ৰছল ইয়ডা-মপপ্ৰচপ্ৰিক, আিগাপ্ৰনস্তান, 
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ইউএনএছপ্ৰচ, প্ৰজ্20 আৰু কমনয়ৱলথ ত ৈহয়যাপ্ৰগতা। ভাৰয়ত ৈামুপ্ৰিক ৈুৰক্ষা স্তম্ভৰ 
অধীনত ইয়ডা-মপপ্ৰচপ্ৰিক মহাৈাগৰ পিয়ক্ষপত যুক্তৰাজ্যৰ মযাগিানৰ স্বাগতম জ্নাই আৰু 
ইয়ডা-মপপ্ৰচপ্ৰিক অঞ্চলত ৈংয়যাগ বৃপ্ৰি কপ্ৰৰবলল ৈন্মত হয়। 
 

7. িয়ুয়াজ্ন মনতাই লগয়ত অবযাহত ইউয়েন-ৰুছ ৈংঘাত আয়লাচনা কয়ৰ। প্ৰধান মন্ত্ৰী 
মমািীয়য় গভীৰ প্ৰচন্তা বযক্ত কয়ৰ বাপ্ৰি অহা মানৱতা ৈংকটৰ ওপৰত আৰু প্ৰহংৈাৰ 
তাৎক্ষপ্ৰণক বন্ধ আৰু মপানপটীয়া আয়লাচনা আৰু কূটনীপ্ৰতক একমাত্ৰ পথৰ প্ৰপ্ৰত প্ৰনজ্ৰ 
আহ্বান পনুৰ প্ৰকাশ কয়ৰ। 
 

8. প্ৰধান মন্ত্ৰী মমািীয়য় প্ৰধান মন্ত্ৰী জ্নচনক মযাৱা বছৰৰ প্ৰচঅ'প্ৰপ26ৰ ৈিল আয়য়াজ্নৰ 
বায়ব অপ্ৰভনন্দন জ্ঞাপন কয়ৰ। মতওয়ঁলায়ক উচ্চাকাংক্ষী জ্লবায় ু প্ৰেয়াৰ প্ৰপ্ৰত প্ৰনজ্ৰ 
প্ৰপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত পনুৰ প্ৰনপ্ৰিত কয়ৰ মপপ্ৰৰচ চুপ্ৰক্তৰ লক্ষযৈমূহ অজ্ত ন আৰু গ্লাছয়গা জ্লবায়ু চুপ্ৰক্ত 
ৰূপায়ণৰ বায়ব। মতওঁয়লায়ক পপ্ৰৰষ্কাৰ শপ্ৰক্তৰ দ্ৰুত প্ৰবতৰণত ৈহয়যাপ্ৰগতা উন্নত কপ্ৰৰবলল 
ৈন্মত হয় যাৰ প্ৰভতৰত অন্তভুত ক্ত ৈমুিতীৰাপ্ৰতোন্ত বায়ু শপ্ৰক্ত আৰু মৈউজ্ হাইড্ৰয়জ্ন আৰু 
প্ৰচঅ'প্ৰপ26ত ভাৰত আৰু যুক্তৰাজ্যই যুটীয়ালক মুকপ্ৰল কৰা প্ৰচপ্ৰডআৰআইৰ অধীনত 
আইএছএ আৰু আইআৰআইএছ মঞ্চৰ অধীনত প্ৰবশ্ববযাপী মৈইজ্ প্ৰিড-এক ৈযূতয এক প্ৰবশ্ব 
এক প্ৰিড পিয়ক্ষপৰ (অ'এছঅ'ডাপ্ৰিউঅ'প্ৰজ্) আগতীয়া কাযতকাপ্ৰৰতা প্ৰনপ্ৰিত কপ্ৰৰবলল 
ঘপ্ৰনষ্ঠভায়ৱ কাম কৰাত ৈন্মত হয়। 
 

9. ভাৰত-যুক্তৰাজ্য উদ্ভাৱন অংশীিাপ্ৰৰত্বৰ ৰূপায়ণ আৰু প্ৰনউপ্ৰিয়াৰ শপ্ৰক্ত অংশীিাপ্ৰৰত্বৰ 
প্ৰবশ্ববযাপী মকন্দ্ৰৰ (প্ৰজ্প্ৰচএনইপ্ৰপ) ওপৰত িখু্ন বুজ্াবুপ্ৰজ্ৰ স্মাৰক পত্ৰ এই ভ্ৰমণত 
প্ৰবপ্ৰনময় কৰা হয়। প্ৰবশ্ববযাপী উদ্ভাৱন অংশীিাপ্ৰৰত্বৰ মযায়গপ্ৰি, ভাৰত আৰু যুক্তৰাপ্ৰজ্য 
ৈন্মত সহয়ছ £75 প্ৰনযুত সলয়ক ৈহ-অথতায়ন কপ্ৰৰবলল তৃতীয় প্ৰবশ্বৰ মিশৈমূহলল জ্লবায়ু 
স্মাটত  বহনশীল উদ্ভাৱনৰ স্থানান্তৰ আৰু বৃপ্ৰি ৈমথতনৰবায়ব। এই অংশীিাপ্ৰৰত্বৰ অধীনত 
ৈৃপ্ৰি কৰা অপ্ৰভনৱ প্ৰজ্আইপ্ৰপ পুঁপ্ৰজ্য়য় লগয়ত অপ্ৰতপ্ৰৰক্ত £100 প্ৰনযুত বজ্াৰৰ পৰা ৈংিহ 
কৰাৰ লক্ষয কপ্ৰৰয়ছ ভাৰতীয় উদ্ভাৱনক ৈমথতন কৰাৰ বায়ব। 
 

10. লগয়ত প্ৰনম্নপ্ৰলপ্ৰখ্ত মঘাষণা কৰা হয় - (I) মকৌশলগত প্ৰযুপ্ৰক্ত আয়লাচনা - মন্ত্ৰী-স্তৰৰ 
আয়লাচনা নতুন আৰু উিীয়মান প্ৰযুপ্ৰক্তৰ ওপৰত মযয়ন 5প্ৰজ্, এআই, আপ্ৰি, (II) একপ্ৰত্ৰত 
সবিযুপ্ৰতক পপ্ৰৰচালনাৰ ওপৰত ৈহয়যাপ্ৰগতা - িয়ুয়া জ্লয়ৈনাৰ মাজ্ত ৈহ-প্ৰবকাশ 
 

11. প্ৰধান মন্ত্ৰী জ্নচয়ন 21 এপ্ৰপ্ৰল তাপ্ৰৰয়খ্ প্ৰনজ্ৰ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কপ্ৰৰপ্ৰছল গুজ্ৰাটৰ 
আহ্মিাবািৰ পৰা, য'ত মতওঁ চাবৰমতী আশ্ৰম, ভায়ডাডাৰাৰ মাছৱাি উয়িযাগ মক্ষত্ৰৰ 
মজ্প্ৰচপ্ৰব কল, আৰু গান্ধীনগৰৰ প্ৰজ্আইএিপ্ৰচ প্ৰচটিৰ গুজ্ৰাট সজ্ৱপ্ৰযুপ্ৰক্ত প্ৰবশ্বপ্ৰবিযালয় 
ভ্ৰমণ কয়ৰ। 
 

12. প্ৰধান মন্ত্ৰী মমািীয়য় প্ৰধান মন্ত্ৰী জ্নচনক 2023 চনৰ বায়ব আমন্ত্ৰণ কয়ৰ ভাৰতৰ 
ৈভাপপ্ৰতত্বৰ অধীনত প্ৰজ্20 ৈপ্ৰন্মলনৰ বায়ব। প্ৰধান মন্ত্ৰী জ্নচয়ন প্ৰধান মন্ত্ৰী মমািীক 



যুক্তৰাজ্য ভ্ৰমণ কপ্ৰৰবলল পনুৰ আমন্ত্ৰণ কয়ৰ। প্ৰধান মন্ত্ৰী মমািীয়য় এই প্ৰনমন্ত্ৰণ স্বীকাৰ 
কয়ৰ। 
 

প্ৰবপ্ৰনময় কৰা বুজ্াবুপ্ৰজ্ৰ স্মাৰক পত্ৰৰ তাপ্ৰলকা 
 
নতুন প্ৰিল্লী 
এপ্ৰপ্ৰল 22, 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. 

 
 

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35219/List_of_MoUs_exchanged_during_the_official_visit_of_Prime_Minister_of_UK_to_India

