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2020
June 03, 2020
4 ঠা জুন 2020 তারিখে প্রধানমন্ত্রী নখিন্দ্র মমাদী এবং অখেরিয়াি প্রধানমন্ত্রী স্কট
মরিশখনি মখধে ভার্ুু য়াি শীর্ুসখেিন
জুন 03,2020
1. প্রধানমন্ত্রী শ্রী নখিন্দ্র মমাদী 04 ঠা জুন 2020 তারিখে
অখেরিয়াি প্রধানমন্ত্রী শ্রী স্কট
মরিশখনি সাখে ভািত-অখেরিয়া ভার্ুু য়াি শীর্ু সখেিখনি আখয়াজন কিখবন।এই বছখি
প্রধানমন্ত্রীি অখেরিয়া সফি এবং স্কট মরিশখনি ভািত সফখিি রদনক্ষণ রিি হখয় রিখয়রছি
রকন্তু মসটি সম্ভব হখত পাখিরন। তািা “ভার্ুু য়াি শীর্ু সখেিন”-এি রবর্খয় সহমত
হখয়রছখিন। এই প্রেমবাি প্রধানমন্ত্রী মমাদী “রিপারক্ষক ভার্ুু য়াি শীর্ু সখমিখনি” আখয়াজন
কখিখছন , এটি অখেরিয়াি সাখে মমত্রী বন্ধনখক মজবুত এবং এবং উর্দ্ুিরতখক তাৎপর্ুপণ
ূ ু
কখিখছ।
2. এি আখি 06 এরপ্রি 2020 তারিখে দুই প্রধানমন্ত্রী রনখজখদি মখধে মটরিখফাখন বাকোিাপ
কখিরছখিন, মর্োখন এখক অপখিি মদখশ আটখক পড়া নািরিকখদি সুরবধা প্রদান এবং
সহখর্ারিতা সহ র্িখত োকা মকারভড-19 রনখয় রনখজখদি মখধে আখিার্না কখিরছখিন।
অখেরিয়াখত ভািতীয় অরভবাসীিা িখয়খছন র্ািা এই দুই মদখশি মখধে মর্ািসূত্র িাপখন
গুরুত্বপূণু অবদান মিখেখছন। মফানািাখপি সময়, প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিশন বখিখছন, ভািতীয়
ছাত্র সহ ভািতীয় জনখিাষ্ঠীখক অখেরিয়া সমাখজি একটি স্পন্দনশীি অংশ রহখসখব িণে কিা
হখয়
োখক।
3. ভািত এবং অখেরিয়াি মখধে উষ্ণ এবং মসৌহাদু েপূণু সম্পকু িখয়খছ, র্া রকনা দৃঢ়তাি সাখে
প্রসারিত
হখে।
4. প্রধানমন্ত্রী টরন অোখবাট-এি 2014 সাখিি মসখেম্বি মাখস ভািত সফি এবং 2014 সাখিি
নখভম্বি মাখস প্রধানমন্ত্রী মমাদীি অখেরিয়া সফখিি মখধে রদখয় 2014 সাখি দুই মদখশি মখধে
মকৌশিিত অংশীদারিত্ব শরিশািী হখয়খছ। 2014 সাখিি নখভম্বি মাখস প্রধানমন্ত্রী মমাদীি
অখেরিয়া সফি কাখি অখেরিয়া এবং ভািখতি মখধে সুিক্ষা সহখর্ারিতাি পরিকাঠাখমা র্ু রি
স্বাক্ষি, দুই মদখশি মখধে মজািদাি মবখদরশক, সামরিক এবং সুিক্ষা নীরতি রবরনমখয়ি রভরি
িারপত হখয়খছ। মসই সময় মেখক প্রারতষ্ঠারনক আখিার্নাি মবঠক রনয়রমতভাখব হখয় র্খিখছ।
5. উচ্চ পর্ুাখয়ি পািষ্পরিক আদানপ্রদানও হখয় র্খিখছ।প্রধানমন্ত্রী মোিকম টানুবুি,এরপ্রি 2017
মত ভািত সফি কখিখছন; মার্ু 2018 মত আন্তজুারতক মসৌি মজাট প্ররতষ্ঠাখত অংশগ্রহখণি
জনে অখেরিয়াি িভনুি মজনাখিি ভািখত সফি কখিরছখিন এবং নখভম্বি 2018 মত
িাষ্ট্রপরত অখেরিয়াখত ঐরতহারসক সফি কখিরছখিন। িত মদড় বছখি প্রধানমন্ত্রী মমাদী এবং

প্রধানমন্ত্রী মরিশন- রসঙ্গাপুখি ইএএস পার্শ্ুববঠখক(14 নখভম্বি 2018), ওসাকায় রজ20
পার্শ্ুববঠখক(29 জুন 2019), বায়ারিৎজ-এ রজ7 –এি পার্শ্ু মবঠখক(25 অিাষ্ট 2019), এবং
বোংকখক ইএএস পার্শ্ুববঠখক (04 নখভম্বি 2019) র্ািবাি রমরিত হখয়খছন।
6. অেুবনরতক সম্পকু বৃরর্দ্ পাখে। 2018-19-এ, দুই মদখশি মখধে প্রায় 21 রবরিয়ন মারকু ন
ডিাখিি বারণজে রবরনময় হখয়খছ। ভািখত অখেরিয়াি ক্রমবধুমান রবরনখয়াি প্রায় 10.74
রবরিয়ন মারকু ন ডিাি , মর্োখন অখেরিয়াখত ভািখতি মমাট রবরনখয়াখিি পরিমান 10.45
রবরিয়ন মারকু ন ডিাি। অখেিীয় সুপাি মপনসন ফান্ড ভািখত জাতীয় রবরনখয়াি এবং
পরিকাঠাখমা তহরবখি 1 রবরিয়ন মারকু ন ডিাি রবরনখয়াি কখিখছ। দুই মদশ উভখয়ি মখধে
রবরনখয়াি
এবং
বারণজে
বৃরর্দ্
কিাি
রদখক
তাাঁরকখয়
িখয়খছ।
7. দুটি িণতারন্ত্রক মদশ রহখসখব ভািত এবং অখেরিয়া এখক অপখিি আঞ্চরিক এবং সারবুক
পরিখপ্ররক্ষখত সমখ াতাি রবকাশ ঘটিখয়খছ। আমাখদি একটি স্বাধীন, মুি, একীভূ ত এবং
সমৃরর্দ্শািী ভািত-প্রশান্ত মহাসািিীয় অঞ্চখিি রবরনময় মর্ািে দৃরষ্টভরঙ্গ িখয়খছ।
8. ভািখতি সারবুক উখদোি মর্মন, আইএসএ, রসরডআিআই এবং ভািত-প্রশান্তমহাসািিীয়
উখদোি(আইরপওআই) মক অখেরিয়া সমেুন কখিখছ। িােপুখেি প্রসারিত সুিক্ষা
পরির্খদ(ইউএনএসরস) ভািখতি সদসেপদখক অখেরিয়া সমেুন কখি। সাম্প্ররতক অতীখত,
অখেরিয়া , অখেরিয়া গ্রুখপ এবং ওয়াখসনাি অোখিেখমন্ট –এ আমাখদি সদসেপদখক সমেুন
কখিখছ
আি
এনএসরজ-মত
ভািখতি
সদসেপদখক
আনুকূিে
প্রদান
কখিখছ।
9. ভার্ুু য়াি শীর্ু সখেিন দুই মনতাি মখধে, ভািত এবং অখেরিয়াি মখধে বরধুত মসৌহাদু েি
পরিখপ্ররক্ষখত সম্পখকু ি বরধুত পরিকাঠাখমাি পর্ুাখিার্না কিখত এবং মকারভড-19-এ তাখদি
রনজরনজ প্ররতরক্রয়া আখিার্না কিাি সুখর্াি িখড় মদখব।
রনউ রদরি
জুন 03,2020

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

