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প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডী আেু অৰেলিয়াে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মলেছনে
মাজত ভাছুু ৰেি শীৰ্ু সলিিন
জুন 03, 2020
1. প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডীৰে 4 জুন 2020 তাৰেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী স্কট মৰেছনে সৈৰত ভােতঅৰেৰিো ভছুু ৰেি শীৰ্ু ৈৰিিনে আৰোজন কৰে। এই বছে আৰেৰিোে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰেছনে
ভােত ভ্ৰমণে তাৰেে চূ ডান্ত কো সৈৰছি যৰিও যাত্ৰা বাৰতি কো ৈে। মতওঁৰিাৰক “ভাছুু ৰেি শীৰ্ু
ৈৰিিন” কোে বাৰব ৈিত ৈে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডীৰে প্ৰথমবােে বাৰব "ৰিপাৰিক ভাছুু ৰেি শীৰ্ু
ৈৰিিন”ে আৰোজন কৰে, ইোেিাো ভােতে অৰেৰিোে সৈৰত ৈম্পকু ক আেু শৰিশািী কো আেু
উৰ্দ্ুমূেী গৰতে ইংৰগত প্ৰিান কৰে।
2. ইোে আগৰত িুৰোগোকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে 6 এৰপ্ৰি 2020 তাৰেৰে মটৰিৰ ানে জৰেেৰত বাতু ািাপ
কৰেৰছি, য’ত মতওঁৰিাৰক ৰবিযমান ক’ৰভড-19 মৈামােীে িগৰত পেস্পেে মিশত আেৰ্দ্ সৈ থকা
নাগৰেকৈকিক ৈুৰবধা আেু ৈাৈাযু প্ৰিান কোে ৈন্দভু ৰতা আৰিাচনা কৰেৰছি। প্ৰোৈী
ভােতীেৈকৰি িুৰোেন মিশে মাজত ৈংৰযাগ স্থাপনত গুেুত্বপূণু অেিান আগবঢাে। মটৰিৰ াৰনক
বাতু ািাপে ৈমেত প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰেছৰন ভােতীে ৰশিাথীৈকিক অৰেৰিোে ৈমাজে প্ৰাণেন্ত
অংশ ৰৈচাৰপ মৈত্ব ৰিোে িগৰত ৈমূৈ ভােতীে ৈমূিােে কথা উৰেে কৰে।
3. ভােত আেু অৰেৰিোে মাজত যৰথষ্ট ঘৰনষ্ঠ আেু বন্ধুত্বপূণু ৈম্পকু
প্ৰৈাৰেত ৈব ধৰেৰছ।

আৰছ, ৰয ক্ৰমশভাৰে

4. 2014 বৰ্ুে মছৰেম্বে মাৈত প্ৰধানমন্ত্ৰী টনী এব’টে ভােত ভ্ৰমণ আেু 2014 বৰ্ুে নৰেম্বে
মাৈত প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডীে অৰেৰিো ভ্ৰমণে জৰেেৰত 2014 বৰ্ুত িুৰোেন মিশে মাজত মকৌশিগত
অংশীিাৰেত্ব মজবুত সৈৰছি। 2014 বৰ্ুে নৰেম্বে মাৈত প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডীে অৰেৰিো ভ্ৰমণে ৈমেত
অৰেৰিো আেু ভােতে মাজত ৈুেিা ৈৈৰযাৰগতাে কােৰণ পৰেকাঠাৰমাত স্বািে কো ৈে যাে
জৰেেৰত িুৰোেন মিশে মাজত তীব্ৰ ৰবৰিশ, প্ৰৰতেিা আেু ৈুেিা নীৰত ৰবৰনমেে ৰভৰি স্থাপন
সৈৰছি।
5. উচ্চ পযুােে আৰিাচনাও অবযাৈত আৰছি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মমিকম টাণুৰবৰি 2017 বৰ্ুে এৰপ্ৰি
মাৈত ভােত ভ্ৰমণ কৰেৰছি, অৰেৰিোে গেণুে মজৰনৰেৰি 2018 বৰ্ুে মাচু মাৈত আন্তঃোেীে

মৈৌে সমত্ৰীত ভাগ িবে বাৰব ভােত ভ্ৰমণ কৰেৰছি আেু 2018 বৰ্ুে নৰেম্বে মাৈত োেপৰতৰে
অৰেৰিো ভ্ৰমণ কৰেৰছি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাডী আেু প্ৰধানমন্ত্ৰী মৰেছৰন মযাো মডে বছেতৰছংগাপুেত অনুৰষ্ঠত (14 নৰেম্বে 2018 বৰ্ু) ই এ এছে ৈমেত, অছাকাত অনুৰষ্ঠত ৰজ20ে
ৈমেত(29 জুন 2020 বৰ্ু), ৰবোৰেটজত অনুৰষ্ঠত ৰজ7 শীৰ্ু ৈৰিিনে ৈমেত(25 আগষ্ট 2019
বৰ্ু) আেু মবংককত অনুৰষ্ঠত ই এ এছে ৈমেত(04 নৰেম্বে 2019 বৰ্ু) মুঠ চাৰেবাে ৈািাত
কৰে।
6. অথুননৰতক গৰতৰবৰধ বাৰঢৰছ। 2018-19 বৰ্ুত িুৰোেন মিশে মাজত 21 ৰবৰিেন মাৰকু ন
ডিােে বাৰণজয সৈৰছি। ভােতত অৰেৰিোে ৰবৰনৰোগ প্ৰাে 10.74 ৰবৰিেন মাৰকু ন ডিাে
আনৈাৰত অৰেৰিোত ভােতে ৰবৰনৰোগ প্ৰাে 10.45 ৰবৰিেন মাৰকু ন ডিাে। অৰেৰিোে চু পাে
মপঞ্চন াৰে ভােতে োেীে ৰবৰনৰোগ আেু আন্তঃগাথৰন পুৰঁ জত 1 ৰবৰিেন মাৰকু ন ডিাে ৰবৰনৰোগ
কৰে। িুৰোেন মিৰশ পেস্পৰে পেস্পেে সৈৰত ৰবৰনৰোগ আেু বাৰণজযক আগবঢাই ৰনৰছ।
7. গণতাৰন্ত্ৰক মিশ ৰৈচাৰপ ভােত আেু অৰেৰিোই আঞ্চৰিক আেু সবৰিক ৰবৰ্েৈমূৈে ৈন্দভু ত
পেস্পৰে পেস্পেে িৃৰষ্টভংগীক বুজাে মিত্ৰেন ৰবকৰশত কৰেৰছ। িুৰোেন মিশে মাজত মাজত
ভােত-প্ৰশান্তীেে কােৰণ এক স্বতন্ত্ৰ, মুি, ৈৰমত আেু ৈমৃৰৰ্দ্শািী ৰবৰনমে পন্থা আৰছ।
8. অৰেৰিোই ভােতে সবৰিক পিৰিপৈমূৈ মযৰন আই এছ এ, ৰচ ৰড আে আই আেু ভােতপ্ৰশান্ত মৈাৈাগেে পিৰিপ (আই ৰপ অ আই)ক ৈমথুন কৰে। অৰেৰিোই ৈম্প্ৰৈাৰেত োেৈংঘে
ৈুেিা পৰেৰ্ি(ইউ এন এছ ৰচ)ে ভােতে ৈিৈযপি ৈমথুন কৰে। অিপৰত, অৰেৰিোই অৰেৰিো
গ্ৰুপ আেু োৰছনাে এৰেঞ্জৰমণ্টে কােৰণ আমাে ৈিৈযপি ৈমথুন কৰেৰছি আেু এন এছ ৰজ-ে
ভােতে ৈিৈযপিে পি সিৰছি।
9. ভাছুু ৰেি শীৰ্ু ৈৰিিনে িত িুৰো গোকী মনতাই িুৰোেন মিশে মাজত থকা ৈম্পকু ে ৰবস্তৃ ত
পৰেকাঠাৰমা পযুাৰিাচনা কো, ভােত আেু অৰেৰিোে মাজত ক্ৰমেৰ্দ্ুমান ৈম্পকু ে প্ৰৈংগত আেু
ক’ৰভড-19 মৈামােীে ৈম্পকু ত পেস্পেে প্ৰৰতৰক্ৰোৈমূৈে ৈন্দভু ত আৰিাচনা কোে ৈুৰযাগ িাভ
কৰেব।
নতু ন লিল্লী
জুন 03, 2020
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