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ভাৰত-ইউৰৰাপীয় ইউনিয়ি: বানিজ্য আৰ ু প্ৰযনুি পনৰষদ 
মুকনিৰ ওপৰত যটুীয়া সংবাদ নববৃনত 
এপ্ৰিল 25, 2022 
 
িধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু ইউৰোপীয় কপ্ৰমচনে অধযক্ষা প্ৰমৰেে উচুুলা ভন মেে মলৰয়ৰন 
ম ামবাে, 25 এপ্ৰিল 2022 তাপ্ৰেৰে নতুন প্ৰদল্লীত প্ৰনজে ববঠকত ভােত-ইউৰোপীয় ইউপ্ৰনয়ন 
বাপ্ৰিজয আেু িযুপ্ৰি পপ্ৰেষদ মুকপ্ৰল কপ্ৰেবলল  ন্মত হয়। এই মকৌশলগত  হৰযাপ্ৰগতা বযৱস্থাই দৰুয়া 
অংশীদােক িতযাহ্বান মূহ  ন্মুেীন হ’বলল  ক্ষম কপ্ৰেব বাপ্ৰিজয, প্ৰবশ্বা ী িযুপ্ৰি আেু  ুেক্ষাে মক্ষত্ৰত, 
ইউৰোপীয় ইউপ্ৰনয়ন আেু ভােতে মাজত এই মক্ষত্ৰ মূহত  হৰযাপ্ৰগতা গভীে কপ্ৰে। 
 
দৰুয়া পক্ষই  ন্মত হয় ময ভূ-োজলনপ্ৰতক পপ্ৰেৰৱশে দ্ৰুত পপ্ৰেৱতুৰন যুটীয়া গভীে মকৌশলগত 
 হৰযাপ্ৰগতাে িৰয়াজন উৰল্লে কপ্ৰেৰে। বাপ্ৰিজয আেু িযুপ্ৰি পপ্ৰেষৰদ োজলনপ্ৰতক পপ্ৰেচালন আেু 
আৱশযকীয় আন্তঃগাাঁথপ্ৰন িদান কপ্ৰেব োজলনপ্ৰতক প্ৰ দ্ধান্ত মূহ কাযুকেী কপ্ৰেবলল, কাপ্ৰেকেী কাযু 
 মন্বয় কপ্ৰেবলল, আেু োজলনপ্ৰতক স্তেত অৱগত কপ্ৰেবলল এৰন মক্ষত্ৰ মূহত েূপায়ি আেু অনু েি 
প্ৰনপ্ৰিত কপ্ৰেবলল প্ৰযৰবাে ভােত আেু ইউৰোপীয় অথুনীপ্ৰত মূহে বহনশীল িগপ্ৰতে বাৰব গুেুত্বপূিু। 
 
দৰুয়া পক্ষই কূটলনপ্ৰতক  ম্পকু স্থাপনে 60তম বাপ্ৰষুকী উদযাপন কোে  ময়ত, দৰুয়া পক্ষ প্ৰবশ্বা ী 
ময ভােত আেু ইউৰোপীয় ইউপ্ৰনয়নে উলমহতীয়া আদ ু আেু  াধােি েূচীৰয় এক শপ্ৰিশালী প্ৰভপ্ৰি 
িদান কৰে পােস্পপ্ৰেকভাৰৱ লাভজনক মকৌশলগত  হৰযাপ্ৰগতা তীব্ৰ আেু গভীে কোে। ভােত আেু 
ইউৰোপীয় ইউপ্ৰনয়ন মকইবা দশকে ঘপ্ৰনষ্ঠ অংশীদাপ্ৰেত্বৰে বন্ধা আেু যুটীয়া িৰচষ্টা বৃপ্ৰদ্ধ কপ্ৰেবলল দঢ়ৃ 
বতুমান িতযাহ্বান মূহে  ন্মুেীন হ’বলল আেু ভূ-োজলনপ্ৰতক পপ্ৰেপ্ৰস্থপ্ৰত মূহ  ৰবাধন কপ্ৰেবলল। এক 
বাপ্ৰিজয আেু িযুপ্ৰি পপ্ৰেষদ স্থাপনে প্ৰ দ্ধান্ত ভােতে বাৰব  বুিথম প্ৰনজে প্ৰযৰকাৰনা অংশীদােে 
ব ৰত আেু ইউৰোপীয় ইউপ্ৰনয়নে বাৰব প্ৰিতীয় মাপ্ৰকুন যুিোষ্ট্ৰ ব ৰত িথমেন স্থাপনে প্ৰপেত। 
ভােত-ইউৰোপীয় ইউপ্ৰনয়ন বাপ্ৰিজয আেু িযুপ্ৰি পপ্ৰেষদ স্থাপন বহৰে এক মূল পদৰক্ষপ এক অপ্ৰধক 
বপ্ৰলষ্ঠ মকৌশলগত অংশীদাপ্ৰেত্বে প্ৰদৰশ ভােত আেু ইউৰোপীয় ইউপ্ৰনয়নে  কৰলা জনগিে কলযািে 
বাৰব। 
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