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ভারত-ই ইউঃ ট্রেড অ্যান্ড ট্রেকন ালজি কাউজিল চাল ুহবার 
উপনর ট্র ৌথ ট্রেস জববজৃত 
এজেল 25, 2022   

 
ভারনতর েধা মন্ত্রী শ্রী  নরন্দ্র ট্রমাদী এবং ইউনরাপীয় কজমশন র ট্রেজসনডন্ট শ্রীমতী উসুুলা ভ  
ট্রডর ট্রলনয়  25ট্রশ এজেল 2022 তাজরনে জ উ জদজিনত তানদর ববঠনকর পনর ভারত-ইই ইউ 
ট্রেড অ্যান্ড ট্রেকন ালজি কাউজিল চালু করার জবষনয় সম্মত হনয়নে । এই ট্রকৌশলগত সমন্বয় 
েজিয়া উভয় অ্ংশীদারনক বাজিিয, জবশ্বস্ত ে জুি এবং জ রাপত্তার সংন ানগ চযানলঞ্জ ট্রমাকাজবলা 
করার অ্ ুনমাদ  ট্রদনব এবং এইভানব ইইউ এবং ভারনতর মনধয এই ট্রেত্রগুজলনত সহন াজগতা আরও 
গভীর করনব। 
   
উভয় পে এই জবষনয় সম্মত হনয়নে ট্র  ভূরািন জতক পজরনবনশর দ্রুত পে পজরবতু গুজল ট্র ৌথ 
গভীর ট্রকৌশলগত সমৃ্পিতার েনয়াি ীয়তানক তুনল ধনর। ট্রেড অ্যান্ড ট্রেকন ালজি কাউজিল 
রািন জতক জসদ্ধান্ত কা ুকর করনত, ে ুজিগত কাি সমন্বয় করনত এবং ভারতীয় ও ইউনরাপীয় 
অ্থু ীজতর ট্রেকসই অ্গ্রগজতর ি য গুরুত্বপূিু ট্রেত্রগুজলনত বাস্তবায়  এবং ফনলাআপ জ জিত করনত 
রািন জতক স্তনর জরনপােু করার ি য রািন জতক পজরচাল া এবং েনয়াি ীয় কাঠানমা েদা  করনব। 
  

এম জক উভয় পে কূেন জতক সম্পকু েজতষ্ঠার 60 তম বাজষুকী উদ াপ  কনরও, উভয় পেই 
আত্মজবশ্বাসী ট্র  ভারত এবং ইইউ-এর বজন্টত মূলযনবাধ এবং অ্জভন্ন স্বাথুগুজল পারস্পজরক উপকারী 
এবং ট্রকৌশলগত সহন াজগতানক আরও গভীর করার ি য একটি শজিশালী জভজত্ত েদা  কনর। ভারত 
এবং ই ইউ কনয়ক দশক ধনর ঘজ ষ্ঠ অ্ংশীদাজরনত্বর বন্ধন  আবদ্ধ হনয় আনে এবং বতুমা  
চযানলনঞ্জর ট্রমাজকজবলায় এবং ভূরািন জতক পজরজিজতর ট্রমাকাজবলায় ট্র ৌথ েনচষ্টানক বৃজদ্ধ করনত 
দঢ়ৃেজতজ্ঞ।নকা  অ্ংশীদানরর সানথ একটি ট্রেড অ্যান্ড ট্রেকন ানলাজি কাউজিল গঠ  করার জসদ্ধান্ত 
ভারনতর ট্রেনত্র েথম এবং ইইউ-র ট্রেনত্র জিতীয় । ইইউ-র েথম অ্ংশীদার হল মাজকু  
 ুিরাষ্ট্র। ভারত-ই ইউ ট্রেড অ্যান্ড ট্রেকন ানলাজি কাউজিল গঠ  হল ভারত এবং ই ইউর 
সকল ি গি লাভবা  হবার ি য ট্রকৌশলগত অ্ংশীদাজরত্বনক শজিশালী করার লনেয একটি মুেয 
পদনেপ।   
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