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ভারত ও ইউররাপিয়ান ইউপনয়রনর ক ৌশলগত অংশীদাপররের 
ির্যারলাচনার কর্ৌথ কেস পিিৃপত 
অক্টোবর 19,2021  

 

19 অক্টোবর 2021 ব্রোক্েলে এ ভোরত ও ইইউ এর তৃতীয় ক ৌশলগত অংশীদোররক্ের পর্যোক্লোচনো 
অনুরিত হক্য়ক্ে। ক োরভড-19 অরতমোরর এবং অর্যনীরত, েমোজ ও বযরির উপর তোর প্রভোব 
এ েোক্র্ েোমলোক্নোর েবক্চক্য় ভোক্লো পর্ রনক্য় উভয়পক্ষ মত রবরনময়  ক্রক্ে। 
 
8 কম 2021 ভোরত এবং ইইউ কনতোক্দর মক্যয অনুরিত হওয়ো ববঠ  র্ো র নো ভোরত ও ইইউ এর 
মক্যয র্ো ো েম্প য ক্  গভীরতর  রক্ত পররস্কোরভোক্ব এ টি পর্ রনক্দযশ  ক্রক্ে। এই ববঠ োটি 
ইরিয়ো- ইইউ স্ট্র্যোক্েরজ  পোেয নোররশপঃ আ করোডমযোপ েু 2025 এর রনক্দযশ কমক্ন ভোরত- ইইউ 
ক ৌশলগত অংশীদোরে রনক্য় বযোপ  পর্যোক্লোচনোর েুক্র্োগ  ক্র রদক্য়ক্ে। 
 
এই আক্লোচনো জলবোয় ুপররবতয ন, জীব ববরচক্ের ক্ষরত ও দষূণ রনক্য় েহক্র্োরগতোর উপর দরৃি রনবদ্ধ 
 ক্রক্ে এবং আেন্ন জলবোয়ু COP26  এর েোফক্লয অবদোন করক্েক্ে। ভোরেোমযর্ুি, উচ্চো োঙ্খোমূল  
, বযোপ  এবং দইুপক্ক্ষরই লোভ হয় এমন বোরণজয চুরি পুনরোয় বোস্তবোরয়ত  রোর পরবতী 
পদক্ক্ষপগুরল রনক্য় ভোরত ও ইইউ এর কনতৃবৃন্দ  আক্লোচনো  ক্রক্েন। তোরো এ টি তুলনোহীন 
রবরনক্য়োগ রক্ষো োরী চুরি এবং কভৌগরল  লক্ষণ রনক্য় এ টি আলোদো চুরির রবষক্য় আক্লোচনো 
 ক্রক্েন। ভোরত ও ইইউ এর মক্যয  োক্নরটরভটি রনক্য় অংশীদোরে র্ো রনক্য়2021 এর কম মোক্ের 
ববঠক্  দইু কদক্শর কনতৃবনৃ্দ েহমত হক্য়রেক্লন  তো বোস্তবোরয়ত  রোর কক্ষক্ে পরবতী পদক্ক্ষপগুরল 
রনক্য়ও তোরো  আক্লোচনো  ক্রন।গক্বষণো, প্রর্ুরি ও রডরজেোল রুপোন্তর এবং অরভবোেন ও 
গরতশীলতোর মত েোযোরণ রবষক্য়র কক্ষক্ে েহক্র্োরগতো আরও বোড়োক্নোর উপোক্য়র বযোপোক্রও ভোরত ও 
ইইউ আক্লোচনো  ক্রক্ে।মোনরব  আরয োর রনক্য় 2021  েোক্লর এরপ্রল মোক্ে অনুরিত নবম পক্বযর 
আক্লোচনো  স্মৃরতক্ত রনক্য় ভোরত এবং ইইউ 2022  েোক্লর পরবতী পক্বযর আক্লোচনোর রদক্  
তোর ক্য় আক্ে। 
 
ববঠে টি র্ুগ্মভোক্ব কপৌক্রোরহতয  ক্রন, পররোষ্ট্র েরচব (পরিম) মোননীয়ো ররনোত েোনু্ধ  এবং 
ইউক্রোরপয়োন এক্সেোনযোল অযো শন েোরভয ক্ের  অর্যননরত  ও ববরি  রবষক্য়র উপেরচব মোননীয়ো 
কহক্লনো  রনগ  এর মক্যয এই আক্লোচনো অনুরিত হয়। 
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