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(গজডালিউলজ) প্ৰথমখন ববঠক 10 জুন 2021 তালৰষ্ট্ৰখ ভাৰচু ুষ্ট্ৰেি ধৰষ্ট্ৰে অনুলিত হয়।
ভাৰতৰ লবষ্ট্ৰেশ লবষয়ক মন্ত্ৰািয়ৰ পলৰচািক (অলচষ্ট্ৰয়না), লমষ্ট্ৰেে পাউষ্ট্ৰিালম লিপাথী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ
লবষ্ট্ৰেশ লবষয়ক আৰু বালেজু লবভািৰ চাইবাৰ লবষয়ক আৰু গুৰুতৰ প্ৰ ুলিৰ লবষ্ট্ৰশষ পৰামশমোতা, লমষ্ট্ৰেে
গৰষ্ট্ৰেি গজমষ্ট্ৰে লনজ লনজ লবষ্ট্ৰশষজ্ঞৰ েিৰ গনতৃ ত্ব কষ্ট্ৰৰ েুষ্ট্ৰয়াখন গেশৰ মাজৰ চাইবাৰ লনৰাপত্তা
সহষ্ট্ৰ ালিতা আষ্ট্ৰিাচনা কৰাৰ বাষ্ট্ৰব।
চাইবাৰ লনৰাপত্তা সহষ্ট্ৰ ালিতাৰ

ুটীয়া কমমৰত গিাট বহষ্ট্ৰে এক পদ্ধলত ল

ভাৰত িেতন্ত্ৰ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ

চৰকাৰৰ মাজৰ চাইবাৰ আৰু চাইবাৰ-সক্ষম গুৰুতৰ প্ৰ ুলি সহষ্ট্ৰ ালিতা িাাঁথলনৰ অধীনত স্থাপন কৰা
বহলেি এই িাাঁথলনৰ অধীনৰ 2020-25 লিয়া পলৰকল্পনা ৰূপায়ে কৰাৰ বাষ্ট্ৰব। এই গিাষ্ট্ৰট এই গক্ষিৰ
নীলত সৃলিকতম া আৰু কমমৰত স্তৰৰ লবষ্ট্ৰশষজ্ঞসকিক এষ্ট্ৰকিি কষ্ট্ৰৰ লিপক্ষীয় সহষ্ট্ৰ ালিতা শলিশািী কৰাৰ
বাষ্ট্ৰব।
গজডালিউলচ'ৰ এই প্ৰথমখন ববঠকত, 4 জুন 2020 তালৰষ্ট্ৰখ েুষ্ট্ৰয়াজন প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ মাজৰ গনতাৰ
ভাৰচু ুষ্ট্ৰেি সলিিনত এই সম্বন্ধ লবস্তৃ ত গকৌশিিত অংশীোলৰত্বলি (লচএেলপ) আষ্ট্ৰৰাহেৰ লপেত লিপক্ষীয়
সম্বন্ধত গহাো লস্থৰ লবকাশ েুষ্ট্ৰয়া পক্ষই উষ্ট্ৰেখ কষ্ট্ৰৰ আৰু চাইবাৰ আৰু চাইবাৰ-সক্ষম গুৰুতৰ প্ৰ ুলি
সহষ্ট্ৰ ালিতা িাাঁথলনত লচনাি কৰা লডলজষ্ট্ৰটি অথমনীলত, চাইবাৰ লনৰাপত্তা আৰু গুৰুতৰ আৰু উেীয়মান
প্ৰ ুলিৰ গক্ষিত এষ্ট্ৰকিষ্ট্ৰি কাম কৰাৰ প্ৰলত লনজৰ প্ৰলতশ্ৰুলত পুনৰ লনলিত কষ্ট্ৰৰ।
ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই চাইবাৰ লনৰাপত্তা শংকা লবষ্ট্ৰেষে আৰু িিষ্ট্ৰত আইন প্ৰেয়ন আৰু ৰােীয় চাইবাৰ
গকৌশিৰ ওপৰত তথু লবলনময় কষ্ট্ৰৰ। গুৰুতৰ তথু আন্তঃিাাঁথলন আৰু িিষ্ট্ৰত 5লজ প্ৰ ুলি আৰু আইঅ'টি
ন্ত্ৰৰ সুৰক্ষা শলিশািী কৰাৰ প্ৰষ্ট্ৰয়াজন উষ্ট্ৰেখ কলৰ, ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই সিত হয় বুলিিত খণ্ড
আৰু লশক্ষা খণ্ডৰ বসষ্ট্ৰত সহষ্ট্ৰ ালিতা লবস্তাৰ কলৰবলি আৰু েক্ষতা আৰু জ্ঞান লবকাশত এষ্ট্ৰকিষ্ট্ৰি কাম
কলৰবলি। েুষ্ট্ৰয়া পক্ষই বহুপক্ষীয় মঞ্চত সহষ্ট্ৰ ালিতা শলিশািী কলৰবলি সিত হয়।

েুষ্ট্ৰয়া পক্ষই আিন্তুক চাইবাৰ নীলত আষ্ট্ৰিাচনা আৰু তথু আৰু গ ািাষ্ট্ৰ াি প্ৰ ুলিৰ (আইলচটি) উষ্ট্ৰিাধনী
গজডালিউলজ ববঠকৰ দ্ৰুত অনুিানৰ অষ্ট্ৰপক্ষা কলৰষ্ট্ৰে।
িতু ি নিল্লী
জুি 10, 2021
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