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অষ্ট্ৰিয়া গণৰাজ্যৰ ইউৰৰাপীয় আৰু আন্তঃৰািীয় ষ্ট্ৰিষয়ক
ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, মাননীয় ষ্ট্ৰমঃ আৰেকৰজ্ণ্ডাৰ স্খাৰেনিাগগ ৰ ভাৰত
ভ্ৰমণ (মাৰ্গ 19-21, 2022)
মাৰ্চ 21, 2022
1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী (ইএএম) ডঃ এছ জয়শংকৰৰ বিমন্ত্ৰণত, অবিয়া গণতন্ত্ৰৰ ইউদৰাপীয়
আৰু আন্তঃৰািীয় বিষয়ক ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, মািিীয় বমঃ আদেকদজণ্ডাৰ স্খাদেিিাদগচ, এক উচ্চ
স্তৰ িযৱসায় প্ৰবতবিবি েেৰ সসদত, ভাৰতলে এক ৰ্ৰকাৰী ভ্ৰমণত আদে 19-21 মাৰ্চ 2022
তাবৰদে। এয়া ককন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্খাদেিিাগচৰ ভাৰতলে প্ৰথম ভ্ৰমণ কতওঁৰ িতচ মাি কােত।
2. ভাৰত আৰু অবিয়াৰ মাজত উমাে আৰু িন্ধুত্বৰ সম্পকচ আদছ যাৰ বভবি সেদছ গণতন্ত্ৰ,
স্বািীিতা আৰু আইিৰ বিয়মৰ উলমেতীয়া আেশচ। আমাৰ বিপক্ষী সম্পকচ ৰ বৰ্হ্ন সেদছ
শবিশােী সংদযাগ প্ৰবতষ্ঠাি, বশক্ষাৰ বিশ্ব, সংস্কৃবত আৰু মািৱ সম্পকচ ৰ।
3. েুদয়াজি মন্ত্ৰীদয় প্ৰবতবিবি স্তৰৰ আদোৰ্িা অিুবষ্ঠত কদৰ 20 মাৰ্চ 2022 তাবৰদে। েুদয়াজি
মন্ত্ৰীদয় বিপক্ষীয় সম্পকচ ৰ সমগ্ৰ পবৰসৰ আদোৰ্িা কদৰ, যাৰ বভতৰত অন্তভুচ ি আবছে
ৰাজলিবতক, অথচলিবতক, িাবণবজযক আৰু েূতািাস সম্বন্ধীয় সম্পকচ । প্ৰদকৌশে, পথ বিমচাণ,
কৰে সংদযাগ, জে শবি কে, জে পবৰৰ্ােি আৰু অদ া উপাোিৰ েদৰ েণ্ডৰ 150তলক
অবিক অবিয়াি ককাম্পািী ভাৰতত বিত। িহুদতা ভাৰতীয় ককাম্পািীদয়ও অবিয়াত বিবিদয়াগ
কবৰদছ বিদশষলক তথয প্ৰযুবি, স্বািযযত্ন আৰু অদ া উপাোিৰ কক্ষত্ৰত। েুদয়া পক্ষই সন্মত েয়
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পুিৰিযৱোৰদযাগয শবিৰ েদৰ েণ্ডত বিবিদয়াগ কৰাৰ ৰুৰ্ী প্ৰকাশ কদৰ।
4. েুদয়া পক্ষই েগদত সাংস্কৃবতক সম্পকচ আদোৰ্িা কদৰ আৰু 2024 ৰ্িত আজাবে কা অমৃত
মদোৎসৱ আৰু কূ লিবতক সম্পকচ িাপিৰ 75 িছৰ উেযাপিৰ অদপক্ষা কদৰ।
5. েুদয়া পক্ষই েগদত ক'বভড-19 মোমাৰীৰ ওপৰত ভাি বিবিময় কদৰ, যাৰ বভতৰত অন্তভুচ ি
আবছে প্ৰবতদষিক সমত্ৰী পেদক্ষপ আৰু টীকাকৰণ প্ৰমাণ-পত্ৰৰ পাৰস্পবৰক স্বীকৃ বত। আঞ্চবেক
আৰু বিশ্বজুৰা বিষয়, যাৰ বভতৰত আবছে ভাৰত-ইউদৰাপীয় ইউবিয়ি সম্পকচ , ইদণ্ডা
কপবৰ্বিক, আিগাবিস্তাি আৰু ইউদেিৰ পবৰবিবত, আদোৰ্িা কৰা েয়।
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