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ভারজ্তর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নজ্রন্দ্র মমাদীর আমন্ত্রজ্ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী দে রাইট অনাজ্রবল বপ্ররস যনসন 

21- 22 এপ্রপ্রল 2022-এ ভারজ্ত একটি সরকাপ্রর সফজ্র এজ্সজ্েন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী প্রিজ্সজ্ব এটা 

ওনার প্রথম ভারত সফর।  

2. 22 মে এপ্রপ্রল 2022 তাপ্ররজ্ে প্রধানমন্ত্রী যনসনজ্ক রাষ্ট্রপপ্রত ভবজ্ন তাজ্ক আনষু্ঠাপ্রনকভাজ্ব স্বাগত 

যানাজ্না িয়, মযোজ্ন প্রধানমন্ত্রী মমাদী তাজ্ক অভেথথনা যানান। এরপজ্র প্রধানমন্ত্রী যনসন রাযঘাট 

পপ্ররদেথন কজ্রন এবং মিাত্মা গান্ধীর সৃ্মপ্রত মসৌজ্ধ ফুজ্লর মালা প্রদজ্য় তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কজ্রন।  

3. প্রধানমন্ত্রী মমাদী সফররত প্রধানমন্ত্রীর সাজ্থ িায়দ্রাবাদ ভবজ্ন প্রিপাপ্রিক ববঠক কজ্রন এবং তার 

সম্মাজ্ন একটি বনেজ্ভাজ্যরও আজ্য়াযন কজ্রন।এর আজ্গ প্রবজ্দে মন্ত্রী ডঃ যয়েংকর যুক্তরাজ্যের 

প্রধানমন্ত্রীর সাজ্থ সািাৎ কজ্রন।  

4. প্রিপাপ্রিক ববঠজ্ক, দইু প্রধানমন্ত্রী 2021-এর মম মাজ্স ভারু্থ য়াল েীর্থ সজ্ম্মলজ্ন র্াল ুিওয়া মরাডমোপ 

2030-এর অগ্রগপ্রতর প্রেংসা কজ্রন এবং প্রিপাপ্রিক সম্পজ্কথ র সবথস্তজ্র আরও মযারদার এবং কমথ প্রভপ্রিক 

সিজ্যাপ্রগতাজ্ক অজ্ের্ে করার প্রপ্রত তাজ্দর অঙ্গীকারজ্ক পুনবথেক্ত কজ্রন। তারা যাপ্রর থাকা এফটিএ 

সমজ্ াতা ও বপ্রধথত বাপ্রেযে অংেীদাপ্ররজ্ের অগ্রগপ্রতর প্রেংসা কজ্রন এবং 2022-র অজ্টাবজ্রর মজ্ধে 

বোপক ও সুর্ম বাপ্রেযে রু্প্রক্ত মক সম্পূেথ করার যনে সম্মত িন। এফটিএ 2030-এর মজ্ধে প্রিপাপ্রিক 

বাপ্রেযেজ্ক প্রিগুন করার রাস্তা প্রেস্ত করজ্ব। 

5. উভয় মনতা ভারত-ইউজ্ক বোপক মকৌেলগত অংেীদাপ্ররজ্ের একটি মলূ উপাদান প্রিসাজ্ব প্রপ্রতরিা ও 

প্রনরাপিা সিজ্যাপ্রগতাজ্ক রূপান্তর করজ্ত সম্মত িন এবং উভয় মদজ্ের সেস্ত্র বাপ্রিনীর র্াপ্রিদা পূরজ্ের যনে 

সি-উন্নয়ন এবং সি-উৎপাদন সি প্রপ্রতরিা সিজ্যাপ্রগতার সুজ্যাগ প্রনজ্য় আজ্লার্না কজ্রন।উভয় পি 

সাইবার সুরিার মিজ্ে  প্রবজ্ের্ কজ্র সাইবার োসন মিজ্ে , সাইবার প্রপ্রতজ্রাধ এবং গুরুেপূেথ যাতীয় 

অবকাঠাজ্মা সুরিা মিজ্ে সিজ্যাপ্রগতাজ্ক আরও মযারদার করার যনে একটি মযৌথ প্রববপৃ্রত প্রদান 

কজ্রজ্েন। তারা সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্র র্রমপন্থার ক্রমাগত হুমপ্রক মমাকাপ্রবলায় ঘপ্রনষ্ঠভাজ্ব সিজ্যাপ্রগতা 

করজ্ত সম্মত িজ্য়জ্েন। 

 



6. উভয় প্রধানমন্ত্রী ভারত-প্রোন্তমিাসাগরীয় অঞ্চল, আফগাপ্রনস্তান, রাষ্ট্রসংজ্ঘর প্রনরাপিা পপ্ররর্দ, প্রয20, 

এবং কমনওজ্য়লথ সি পারস্পপ্ররক স্বাজ্থথর আঞ্চপ্রলক ও ববপ্রিক প্রবর্জ্য় তাজ্দর দপৃ্রিভপ্রঙ্গর প্রবপ্রনময় 

কজ্রজ্েন। ভারত সামপু্রদ্রক সুরিা স্তজ্ের  অধীজ্ন ভারত-প্রোন্ত মিাসাগরীয় উজ্দোজ্গ যুক্তরাজ্যের 

মযাগদানজ্ক স্বাগত যাপ্রনজ্য়জ্ে এবং ভারত-প্রোন্ত মিাসাগরীয় অঞ্চজ্ল সম্পকথ জ্ক বাড়াজ্ত সম্মত িজ্য়জ্ে।    

7. দইু মনতা র্লজ্ত থাকা ইউজ্ক্রন-রাপ্রেয়া সংঘর্থ প্রনজ্য়ও আজ্লার্না কজ্রজ্েন। প্রধান মন্ত্রী ক্রমাগত মবজ্ড় 

র্লা মানপ্রবক সংকজ্টর যনে তার গভীর উজ্িগ প্রকাে কজ্রজ্েন এবং অপ্রবলজ্ে প্রিংসা বন্ধ করার যনে 

এবং সরাসপ্রর সংলাপ ও কূটনীপ্রতজ্ত প্রফজ্র আসার একমাে পথজ্ক পুনরায় আিবান কজ্রজ্েন।    

8. গতবের সাফজ্লের সাজ্থ প্রসওপ্রপ26 আজ্য়াযন করার যনে প্রধানমন্ত্রী মমাদী প্রধানমন্ত্রী যনসনজ্ক 

ধনেবাদ যাপ্রনজ্য়জ্েন। তারা পোপ্ররস রু্প্রক্তর লিে অযথ জ্ন এবং গ্লাসজ্গা যলবায়ু রু্প্রক্ত বাস্তবায়জ্ন 

উচ্চাপ্রভলার্ী যলবায় ু পদজ্িজ্পর প্রপ্রতশ্রুপ্রত পুনবথেক্ত কজ্রজ্েন।তারা অফ-মোর উইন্ড এনাপ্রযথ  এবং প্রগ্রন 

িাইজ্রাজ্যন সি পপ্ররষ্কার েপ্রক্তর দ্রুত মমাতাজ্য়ন এবং আইএসএ -এর অধীজ্ন মগ্লাবাল প্রগ্রন প্রগ্রড-ওয়ান 

সান ওয়ান ওয়ার্ল্থ  ওয়ান প্রগ্রড উজ্দোগ (ওএসওডব্লুওপ্রয) এবং প্রসপ্রডআরআই -এর অধীজ্ন 

আইআরআইএস প্ল্োটফজ্মথর প্রাথপ্রমক কাযথক্রম র্াল ুকরার যনে ঘপ্রনষ্ঠভাজ্ব কায করজ্ত সম্মত িজ্য়জ্েন,  

মযগুপ্রল প্রসওপ্রপ26-এ ভারত এবং যুক্তরাযে মযৌথভাজ্ব র্াল ু কজ্রপ্রেল। 

9. সফরকাজ্ল,ভারত-ইউজ্ক ববপ্রিক উদ্ভাবন অংেীদাপ্ররে বা মগ্লাবাল ইজ্নাজ্ভেন পাটথ নারপ্রেপ এবং পরমান ু

েপ্রক্তর অংেীদাপ্ররজ্ের ববপ্রিক মকন্দ্র বা মগ্লাবাল মসন্টার ফর প্রনউপ্রিয়ার এনাপ্রযথ  পাটথ নারপ্রেপ( 

প্রযপ্রসএনইপ্রপ)-এর বাস্তবায়জ্নর উপজ্র দটুি মমৌ  স্বািপ্ররত িজ্য়জ্ে। মগ্লাবাল ইজ্নাজ্ভেন পাটথ নারপ্রেজ্পর 

মাধেজ্ম, ভারত এবং যুক্তরাযে তৃতীয় মদজ্ে যলবায়ু স্মাটথ  মটকসই উদ্ভাবন স্থানান্তর এবং বপৃ্রদ্ধ করার 

যনে75 প্রমপ্রলয়ন পাউন্ড পযথন্ত সি-অথথায়ন করজ্ত সম্মত িজ্য়জ্ে। এই অংেীদাপ্ররজ্ের অধীজ্ন বতপ্রর নজ্ভল 

প্রযআইপ্রপ ফান্ড ভারতীয় উদ্ভাবনজ্ক সমথথন করার যনে বাযার মথজ্ক অপ্রতপ্ররক্ত 100 প্রমপ্রলয়ন পাউন্ড 

সংগ্রজ্ির লিে রােজ্ব। 

10. প্রনম্নপ্রলপ্রেত মঘার্োগুপ্রলও করা িজ্য়জ্ে - (I) মকৌেলগত প্রযুপ্রক্ত সংলাপ - 5প্রয, এআই  ইতোপ্রদর 

মজ্তা নতুন এবং উদীয়মান মযাগাজ্যাগ প্রযপু্রক্তগুপ্রলর উপর মন্ত্রী পযথাজ্য়র সংলাপ। (II) সমপ্রেত ববদেুপ্রতক 

প্রপালেজ্ন সিজ্যাপ্রগতা - দইু মনৌবাপ্রিনীর মজ্ধে প্রযুপ্রক্তর মযৌথ-উন্নয়ন 

11. প্রধানমন্ত্রী যনসন এর আজ্গ তার সফর শুরু কজ্রজ্েন 21 মে এপ্রপ্রল গুযরাজ্টর আিজ্মদাবাদ ভ্রমজ্ের 

মাধেজ্ম। প্রতপ্রন মসোজ্ন সবরমপ্রত আশ্রম, ভাজ্দাদারার মাসওয়াদ ইন্ডাসপ্রিয়াল এজ্েজ্ট মযপ্রসপ্রব প্ল্োন্ট এবং 

গান্ধীনগজ্রর প্রযআইএফটি েিজ্র গুযরাট বযবপ্রযুপ্রক্ত প্রবিপ্রবদোলয় পপ্ররদেথন কজ্রজ্েন। 



12. প্রধানমন্ত্রী মমাদী 2023-এ ভারজ্তর সভাপপ্রতজ্ে প্রয20 েীর্থ সজ্ম্মলজ্ন প্রধানমন্ত্রী যনসনজ্ক আমন্ত্রে 

যাপ্রনজ্য়জ্েন। প্রধানমন্ত্রী যনসন, প্রধানমন্ত্রী মমাদীজ্ক ইউজ্ক মত সফর করার যনে তার আমন্ত্রেজ্ক পনুরায় 

বেক্ত কজ্রজ্েন। প্রধানমন্ত্রী মমাদী মসই আমন্ত্রে গ্রিে কজ্রজ্েন। 

 ময মমৌগুপ্রল প্রবপ্রনময় িজ্য়জ্ে তার তাপ্রলকা 

 

 
প্রনউ প্রদপ্রি 

এপ্রপ্রল 21, 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. 

 


