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যুটীয়া সংবাদ বববৃবি ভাৰি-ইউৰৰাপীয় ইউবিয়ি ক ৌশলগি
অংশীদাবৰত্ব বিৰীক্ষণ
অক্টোবৰ 19, 2021
3য় ভোৰত-ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়ি অংশীদোনৰত্ব নিৰীক্ষণ ব্ৰুক্েলচত অিুনিত হয় 19 অক্টোবৰ 2021
তোনৰক্ে। দুক্য়ো পক্ষই ক োনভড-19 মহোমোৰী আৰু অৰ্থিীনত, সমোজ আৰু লগক্ত জিগণৰ ওপৰত ইয়োৰ
প্ৰভোৱৰ সসক্ত যুনুঁ জবলল বল কযোগ

ৰোৰ সম্বক্ে কেি উপোয়ৰ ওপৰত ভোব নবনিময়

8 কম’ 2021 তোনৰেৰ ভোৰত-ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়ি কিতো সবঠ ৰ নপছত, নয এ
ভোৰত আৰু ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়িৰ মোজৰ সম্প থ গভীৰ
ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়ি অংশীদোনৰত্বৰ এ

স্পি পৰ্ স্থোপি

ক্ৰ

ৰোৰ বোক্ব, এই সবঠ েক্ি ক ৌশলগত ভোৰত-

নবস্তৃ ত নিৰীক্ষণ প্ৰদোি

ইউনিয়ি ক ৌশলগত অংশীদোনৰত্ব: 2025সল এ

ক্ৰ।

ক্ৰ, যোৰ নভনি আনছল ভোৰত-ইউক্ৰোপীয়

পৰ্ মোিনেত্ৰ।

আক্লোেিোেক্ি নবক্শষভোক্ৱ জলবোয়ু পনৰৱতথ ি, সজৱ নবনেত্ৰতো ক্ষনত আৰু প্ৰদূষণৰ প্ৰতযোহ্বোিসমূহৰ সসক্ত
যুজ
ুঁ
নদয়ো, আৰু আগন্তু

জলবোয়ু নেঅ’নপ26ৰ সফলতোত অৱদোি নদয়োৰ ওপৰত মক্িোক্যোগ নদক্য়।

ভোৰত আৰু ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়ক্ি লগক্ত ভোৰতীয় আৰু ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়িৰ কিতোস ক্ল এ
উচ্চো োংক্ষী, নবস্তৃ ত আৰু পোৰস্পনৰ

সুনবধোৰ বোনণজয েু নিৰ বোক্ব নমমোংসো অবযোহত

এ োশৰীয়ো নবনিক্য়োগ নিৰোপিো েু নি আৰু কভৌক্গোনল
আৰম্ভ

ৰোৰ নসদ্ধোন্ত

োযথ নৰ

উক্েেৰ ওপৰত এ

পৃৰ্

ৰোৰ বোক্ব পৰৱতী পদক্ক্ষপসমূহ আক্লোেিো

সোময,

ৰো আৰু এ

েু নিৰ ওপৰত নমমোংসো

ক্ৰ। কতওুঁক্লোক্

কম’ 2021

েিৰ কিতোস লৰ সবঠ ত সন্মত কহোৱো ভোৰত-ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়ি সংক্যোগ অংশীদোনৰত্বৰ ৰূপোয়ণৰ
পৰৱতী পদক্ক্ষপসমূহ আক্লোেিো
নডনজক্েল পনৰৱতথ িৰ কক্ষত্ৰত অনধ

ক্ৰ। ভোৰত আৰু ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়ক্ি লগক্ত গক্ৱষণো, প্ৰযুনি আৰু
সহক্যোনগতোৰ উপোয়ৰ লগক্ত,

প্ৰব্ৰজি আৰু েলোেলৰ ওপৰত সোধোৰণ সূেীৰ অবযোহত ৰূপোয়ণ আক্লোেিো
সফল 9ম ভোৰত-ইউক্ৰোপীয় ইউনিয়ি মোিৱ অধী োৰ আক্লোেিো স্মৰণ
ইউনিয়ক্ি 2022 েিত অিুনিত হ’ব লগো আক্লোেিোৰ আগন্তু

ক্ৰ। এনপ্ৰল 2021 েিৰ
নৰ, ভোৰত আৰু ইউক্ৰোপীয়

েক্ৰৰ বোক্ব অক্পক্ষো

ক্ৰ।

সবঠ েিৰ সহ-সভপনতত্ব
ইউক্ৰোপীয় বোনহয

ক্ৰ নবক্দশ নবষয়

নক্ৰয়ো কসৱোৰ অৰ্থলিনত

মন্ত্ৰোলয়ৰ সনেব (পনিম), নমক্ছছ নৰিোে েোক্ডো আৰু
আৰু নবশ্বক্যোৰো নবষয়ৰ উপ প্ৰধোি সনেব, নমক্ছছ কহক্লিো

’নিক্গ।
িিু ি বদল্লী
অৰটাবৰ 19, 2021
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