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ভারত - অস্ট্রেলিয়া অর্থনৈলতক সহস্ট্র ালিতা ও বালিজ্য চুলি (ইলিয়া অস্ট্রেলিয়া 
ইলসটিএ) স্বাক্ষর অৈষু্ঠাস্ট্রৈ প্রধাৈমন্ত্রী 
 

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও ণিল্প; গ্রাহে ণবষয়ে, খাদ্য ও গিবন্টন তথা বস্ত্র মন্ত্রী শ্রী পীয়ষূ কগায়য়ল এবং অয়েণলয়ার 
বাণিজ্য, পর্যটন ও ণবণনয়র্াগ মন্ত্রী ণমিঃ ড্যান কতহান আজ্ এে ভার্চয য়াল অনচষ্ঠায়ন ভারত - অয়েণলয়া 
অথযননণতে অংিীদ্াণরত্ব ও বাণিজ্য র্চ ণিয়ত (ইণিয়া অয়েণলয়া ইণিটিএ) স্বাক্ষর েয়রয়েন। স্বাক্ষরদ্ান অনচষ্ঠায়ন 
ভারয়তর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নয়রন্দ্র কমাদ্ী এবং কিয়দ্য়ির প্রধানমন্ত্রী ণমিঃ স্কট মণরিন উপণিত ণেয়লন।  

  

দ্চই কদ্য়ির ময়ধয র্চ ণি স্বাক্ষয়রর পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী কমাদ্ী বয়লন, গত এে মায়ি অয়েণলয়ার প্রধানমন্ত্রীর িয়ে 
এটি তাাঁর তৃতীয় িাক্ষাৎ। ণতণন কিয়দ্য়ির প্রধানমন্ত্রী ণমিঃ মণরিন, তাাঁর বাণিজ্যদ্তূ এবং প্রািন প্রধানমন্ত্রী ণমিঃ 
টণন অযাবয়টর দ্ক্ষ কনতৃত্বদ্ায়নর প্রিংিা েয়রন। িফল ও োর্যের র্চ ণির জ্নয শ্রী কমাদ্ী দ্চই কদ্য়ির বাণিজ্য 
মন্ত্রী ও িংণিষ্ট দ্লয়ে অণভনন্দন জ্াণনয়য়য়েন।  

  

প্রধানমন্ত্রী শ্রী কমাদ্ী বয়লন, অল্প িময়য় এই র্চ ণি স্বাক্ষর দ্চই কদ্য়ির ময়ধয পারস্পণরে আিার গভীরতায়েই 
প্রণতফণলত েয়র। এপ্রিয়ে এয়ে অপয়রর র্াণহদ্া পূরয়ি দ্চই কদ্য়ির বতয মান অথয বযবিায় কর্ ণবপচল িম্ভাবনা 
রয়য়য়ে, তার েথা উয়েখ েয়র শ্রী কমাদ্ী বয়লন, এই র্চ ণি উভয় কদ্িয়েই অথযবযবিায় ণবপচল িম্ভাবনায়ে োয়জ্ 
লাগায়ত িাহার্য েরয়ব। শ্রী কমাদ্ী বয়লন, "আমায়দ্র ণিপাণক্ষে িম্পয়েয  এই র্চ ণি এেটি িণিক্ষি"। ণতণন আরও 
বয়লন, "এই র্চ ণির ণভণিয়ত আমরা এেিয়ে িরবরাহ-িৃঙ্খয়ল ধারাবাণহেতা ণনয়য় আিয়ত িক্ষম হব এবং ভারত 
- প্রিান্ত মহািাগরীয় অঞ্চয়ল ণিণতিীলতা বজ্ায়য় অবদ্ান রাখয়বা"।  

  

ভারত ও অয়েণলয়ার ময়ধয মানচয়ষর িয়ে মানচয়ষর িম্পেয য়ে গুরুত্বপূিয স্তম্ভ ণহয়িয়ব উয়েখ েয়র প্রধানমন্ত্রী শ্রী 
কমাদ্ী বয়লন, "এই র্চ ণি োত্র-োত্রী, কপিাদ্ার ও পর্যটে ণবণনময়য় িহায়ে হয়ব, র্া আয়খয়র দ্চই কদ্য়ির 
িম্পেয য়েই আরও মজ্বচত েরয়ব"। 
  

আিন্ন ণবশ্বোপ ফাইনায়লর জ্নয শ্রী কমাদ্ী অয়েণলয়ার মণহলা ণিয়েট দ্লয়ে শুয়ভচ্ছা জ্ানান।  

  

অয়েণলয়ার প্রধানমন্ত্রী ণমিঃ মণরিন গত েয়য়ে বেয়র দ্চই কদ্য়ির ময়ধয িহয়র্াণগতায় লক্ষযিীয় অগ্রগণতর েথা 
উয়েখ েয়র প্রধানমন্ত্রী শ্রী কমাদ্ীয়ে তাাঁর িচদ্ক্ষ কনতৃয়ত্বর জ্নয ধনযবাদ্ কদ্ন। ভারত ও অয়েণলয়ার ময়ধয 
িমবধযমান িম্পয়েয  অথযননণতে অংিীদ্াণরত্ব ও বাণিজ্য র্চ ণিয়ে আরও এেটি মাইলফলে বয়ল বিযনা েয়র 
কিয়দ্য়ির প্রধানমন্ত্রী বয়লন, দ্চই কদ্য়ির িম্পয়েয র অেীোয়রর কপ্রক্ষাপটয়ে এই র্চ ণি আরও ণনণবড় েরয়ব। 
বাণিজ্য ও অথযননণতে িহয়র্াণগতায় অগ্রগণতর পািাপাণি দ্চই কদ্য়ির ময়ধয এই র্চ ণি মানচয়ষর িয়ে মানচয়ষর 
উষ্ণ ও ঘণনষ্ঠ িম্পেয য়ে আরও ণনণবড়তর েরয়ব বয়ল উয়েখ েয়র প্রধানমন্ত্রী ণমিঃ মণরিন বয়লন, এরফয়ল দ্চই 
কদ্য়ির মানচয়ষর োয়েই োয়জ্র, পড়ায়িায়নার এবং ভ্রময়ির িচয়র্াগ বাড়য়ব। এই র্চ ণি আমায়দ্র বযবিাণয়ে 
িম্পয়েয  এেটি ইণতবার্ে বাতয া কদ্য়ব, র্ার ফয়ল দ্চই প্রগণতিীল আঞ্চণলে অথযননণতে িণিধর কদ্ি এবং 
িমময়নাভাবাপন্ন গিতন্ত্র দ্চটির ময়ধয পারস্পণরে স্বায়থয এেয়র্ায়গ োজ্ েরার পথ আরও প্রিস্ত হয়ব বয়লও 
কিয়দ্য়ির প্রধানমন্ত্রী অণভমত প্রোি েয়রন। ণতণন আরও বয়লন, র্চ ণিটি দ্চই গিতাণন্ত্রে কদ্ি এেয়র্ায়গ োজ্ 
েরয়ে এই িচস্পষ্ট বাতয া কর্মন কদ্য়ব, কতমণন িরবরাহ-িৃঙ্খয়ল ণনরাপিা ও ধারাবাণহেতার ণবষয়টি িচণনণিত 
েরয়ব।  

  



র্চ ণি স্বাক্ষয়রর আয়গ দ্চই কদ্য়ির ময়ধয িমবধযমান ণনণবড় িম্পেয  প্রিয়েও ভারত ও অয়েণলয়ার মন্ত্রীরা 
ণনয়জ্য়দ্র দ্ণৃষ্টভেী প্রোি েয়রন।  

  

ভারত ও অয়েণলয়ার ময়ধয িমবধযমান অথযননণতে ও বাণিণজ্যে িম্পেয  দ্চই কদ্য়ির ময়ধয দ্রুত ববণর্ত্রময় এবং 
ণনণবড়তর িম্পয়েয র ণিণতিীলতায় এবং তায়ে আরও িচদ্ঢৃ় েরয়ত অবদ্ান রাখয়ব। দ্চই কদ্য়ির ময়ধয এই র্চ ণি 
পিয ও পণরয়ষবার কলনয়দ্য়ন িামঞ্জিয ণনয়য় আিয়ব, র্া ণনণবড় ও কেৌিলগত িম্পেয য়ে আরও মজ্বচত েরয়ব। 
পক্ষান্তয়র দ্চই কদ্য়ির ময়ধয পিয ও পণরয়ষবা-ণভণিে ণিপাণক্ষে কলনয়দ্ন বৃণি পায়ব, েমযিংিায়নর নতচ ন িচয়র্াগ 
বতণর হয়ব, িাধারি মানচয়ষর জ্ীবন-র্াপয়নর মান বাড়য়ব তথা িয়বযাপণর দ্চই কদ্য়ির মানচয়ষর িাণবযে েলযায়ি 
িহায়ে হয়ব।  

 

নতচ ন ণদ্েী 

এণপ্রল 02, 2022 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


