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প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু অৰেলিযাে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মলেছৰন ভােত-
অৰেলিযা লিতীয ভাৰুু্ৰেি সলিিনে আৰযাজন কৰে 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু অৰেলিযাে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয স্কট মলেছৰন আলি ভােত-
অৰেলিযা লিতীয ভাৰুু্ৰেি সলিিনে আৰযািন কৰে। সলিিনে সমযত মতওঁৰিাৰক দৰুযাখন মদশে মািত ব
হুমুখী সম্পকুে পৰু্াৰিাৰ্না কৰে আেু আঞ্চলিক আে ুম ািকীয উন্নযনে ওপেত মত লবলনময কৰে। 
সলিিনে আেম্ভলিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰয লনউ ৰ্াউথ মেিছ আেু কুইন্সৰিণ্ডত ম াো লবধ্বংসী বানপানীে ফ
িত ম াো ধ্বংসৰ্জ্ঞ আেু তাে ফিত প্ৰাি আেু সম্পলিে ক্ষলতে প্ৰলত সমৰবদনা জ্ঞাপন কৰে। 
দৰুযা োকী মনতাই ২০২০ ৰ্নে িনু মা ত প্ৰথম ভাৰুু্ৰেি সলিিনে সমযত স্থালপত বযাপক মকৌশি ত অং
শীদালেত্বে অধীনত ম াো অগ্ৰ লতত সন্তুলি বযক্ত কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰয লিপালক্ষক সম্পকুে বলধুত পলেস
েত সন্তুলি বযক্ত কৰে। সম্পকুে এই বলধুত পলেসেত এলতযা বালিিয আে ুলবলনৰযা , প্ৰলতেক্ষা আে ুসুেক্ষা, 
লশক্ষা আে ুউদ্ভােন, লবজ্ঞান আেু প্ৰৰ্ুলক্ত, গুেুত্বপূিু খলনি পদাথু, পানী বযেস্থাপনা, নতুন আে ুনেীকেি 

মৰ্া য শলক্ত প্ৰৰ্ুলক্ত, COVID-19 সম্পকীয  ৰেষিা আলদ লবলভন্ন মক্ষত্ৰ সামলে মিাো হ ৰছ। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰয ২৯ টা প্ৰাৰ্ীন লশল্পকিা ভােতলি ঘূোই লদযাে লবৰশষ পদৰক্ষপে বাৰব মাননীয স্কট মলেছ
নক ধনযবাদ জ্ঞাপন কৰে। এই লশল্পকিাৰবােে লভতেত আৰছ শলতকা পুেলি ভাস্কৰু্, লৰ্ত্ৰ আেু আৰিাকলৰ্ত্ৰ, 

ৰ্াে বহুৰতা ৯ম-
দশম শলতকাে আেু ভােতে লবলভন্ন প্ৰান্তে অন্ত ুত। এই লশল্পকিাৰবােে লভতেত আৰছ িাদশ শলতকাে মৰ্া
িা ব্ৰঞ্জ, োিস্থানে একাদশ - িাদশ শলতকাে হিন ভাস্কৰু্, গুিোটে িাদশ -
ত্ৰদশ শলতকাে মবৰি  লশৰিৰে লনলমুত মদেী মল ষাসুেমালদুনী, অিাদশ -
ঊনলবংশ শলতকাে লৰ্ত্ৰ আেু প্ৰােলম্ভক সমযে লিৰিটিন েূপে ছলব। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰয মকালভড-
19 ম ামােীে সমযত অৰেলিযাত ভােতীয লশক্ষাথীস  ভােতীয সম্প্ৰদাযে ৰ্ত্ন মিাোে বাৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী ম
লেছনক ধনযবাদ জ্ঞাপন কৰে। 

দৰুযা োকী মনতাই এক মুক্ত, মুক্ত, সামলগ্ৰক আেু সমৃদ্ধ ভােত -
প্ৰশান্ত ম াসা েীয অঞ্চিৰক ধলে অংশীদাে  িতন্ত্ৰ ল ৰ্াৰপ দৰুযাখন মদশে মািত বলধুত মকৌশি ত সম্পকুক
 প্ৰশংসা কৰে। 
এই উপিৰক্ষ  ভীে বযাপক মকৌশি ত অংশীদােীত্বে লবলভন্ন লদশ সামলে এক ৰ্ুটীযা লববৃলত িালে কো  য। 
দৰুযাপক্ষই বযাপক মকৌশি ত অংশীদালেত্বে অধীনত দৰুযা োকী প্ৰধানমন্ত্ৰীে মািত বালষুক সলিিন অনুলি
ত কলেবলিও সিত  য আেু এৰনদৰে লিপালক্ষক সম্পকুত এক লবৰশষ মাত্ৰা মৰ্া  কৰে।    
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