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অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্রের ইউন্ত্ররাপীয় এবং আন্তজজাস্ট্রতক স্ট্রবষয়ক
ফেডান্ত্ররল মেী স্ট্রিজ এন্ত্রেন্ত্রলস্ট্রি স্ট্রমস্টার আন্ত্রলকজান্ডার
শ্যান্ত্রলনবান্ত্রগজর ভারত সের (মার্জ 19- 21, 2022)
মার্চ 21, 2022
বিদেশ মন্ত্রী (ইএএম) ডঃ এস জয়শংকদেে আমন্ত্রদে একটি উচ্চ পর্চাদয়ে িযিসায়ী প্রবিবিবি সহ
অবিয়া প্রজািদন্ত্রে ইউদোপীয় এিং আন্তজচাবিক বিষয়ক ফেডাদেল মন্ত্রী বহজ এদেদলবি বমস্টাে
আদলকজান্ডাে শযাদলিিার্চ, মার্চ 19- 21, 2022 িাবেদে ভােি সেে কদেদেি। িাে িিচ মাি
ফময়ােকাদল শযাদলিিাদর্চে এটাই প্রথম ভােি সেে।
2. র্েিন্ত্র, স্বািীিিা এিং আইদিে শাসদিে িবিি মূলযদিাদিে উপে বভবি কদে ভােি ও
অবিয়াে উষ্ণ ও ফসৌহােচ যপূেচ সম্পকচ েদয়দে। আমাদেে বিপাবিক সম্পকচ , প্রবিষ্ঠাি, একাদডবময়া,
সংস্কৃ বি এিং জির্দেে সাদথ মািুদষে সম্পকচ জুদ়ে শবিশালী সংদর্ার্ িাো বর্বিি।
3. েুই মন্ত্রী 20 ফশ মার্চ 2022 িাবেদে প্রবিবিবি পর্চাদয় আদলার্িা কদেি। উভয় মন্ত্রী
োজনিবিক, অথচনিবিক, িাবেবজযক এিং কিসুযলাে সম্পকচ সহ বিপাবিক সম্পকচ বিদয়
আর্াদর্া়ো আদলার্িা কদেি।150 টিে ফিশী অদিবলয়াি ফকাম্পাবি ভােদি ইবিবিয়াবেং, স়েক
বিমচাে, ফেলওদয়, জলবিেুযৎ প্রকল্প, জল সংদশািি এিং র্াব়েে র্ন্ত্রাংশ বিমচাদেে সাদথ জব়েি
েদয়দে। অদিকগুবল ভােিীয় ফকাম্পাবিও অদিবলয়াদি বিদশষ কদে আইটি ফিদে, বর্বকৎসা
পবের্র্চা এিং র্াব়েে র্ন্ত্রাংশ বিমচাদে বিবিদয়ার্ কদেদে। উভয়পি িাবেবজযক সম্পকচ দক আেও
মজিুি কেদি সম্মি হদয়দেি। ভােদি পুিিচিীকেে শবিে মি ফিদে বিবিদয়ার্ কোে জিয
অদিবলয়াে িযিসায়ীো িাদেে র্ভীে ইচ্ছা প্রকাশ কদেদেি।
4. উভয় পি সাংস্কৃ বিক ফর্ার্সূে বিদয়ও আদলার্িা কদেদেি এিং আজাবেকা অমৃি মদহাৎসি
ও ফসইসাদথ কূটনিবিক সম্পকচ স্থাপদিে 75 িেে উের্াপি পালদিে বেদক উন্মুে হদয় েদয়দে।
5. উভয়পি ভযাকবসি মমেী উদেযার্ এিং ভযাকবসদিশদিে শংসাপদেে পােস্পবেক স্বীকৃ বি সহ
ফকাবভড 19 অবিমােী বিদয় িাদেে মি বিবিময় কদেদেি। অিযািয বিষয়গুবলে মদিয ভােিইইউ সম্পদকচ ে উন্নবি, ইদদা-পযাবসবেক, আের্াবিস্তাি এিং ইউদেি সহ আঞ্চবলক ও
আন্তজচাবিক
বিষয়গুবল
বিদয়ও
আদলার্িা
কো
হদয়দে।
বিউ বেবি
মার্চ 21, 2011
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