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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রীে ভােরে 

পাঠারনা লবরেষ বালিজ্য দেূ লমিঃ টলন অযাবরটে সরে ববঠক 
অগাষ্ট 05, 2021 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রীে ভােরে পাঠারনা লিরেষ িালিজয দেূ প্রাক্তন 

অরেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী লমিঃ টলন অযািরটে সরে বিঠক করেরেন । টলন অযািট ২-৬ অগাস্ট পর্ যন্ত ভােে 

সফরে েরয়রেন । 
 

উভয় মনেৃত্ব ভােে ও অরেলিয়াে মরধয মকৌেিগে অংলেদালেরত্বে পূি য সম্ভািনাে লিষয়, অর্ যননলেক 

সহরর্ালগোরক আেও েক্তক্তোিী কোে উপায়, লিপালিক িালিজয ও লিলনরয়ারগে লিষয় লনরয় আরিাচনা 

করেরেন । 
 

উভরয় ভােে এিং অরেলিয়াে মরধয িলধ যে অর্ যননলেক সহরর্ালগোে ওপে মজাে লদরয়রেন । এই সহরর্ালগো 

উভয় মদরে মকালভড ১৯ মহামালেে মজরে উদভূ্ে অর্ যননলেক সমসযা মমাকালিিা এিং লিলেেীি, সুেলিে ও 

ইরদা-প্রোন্ত মহাসাগেীয় অঞ্চরিে সমকৃ্তিে সুফি ভাগ করে মনওয়াে মিরে সাহার্য কেরি । 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী সম্প্রলে ভােে ও অরেলিয়াে মরধয সুসম্পরকযে লিষরয় সরন্তাষ প্রকাে করেন । এই 

সুসম্পকয গর়ে ওঠাে জনয প্রধানমন্ত্রী মলেসন এিং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অযািরটে গুরুত্বপূি য অিদারনে প্রেংসাও 

জানান । 
 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী গে িেে অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রী মলেসরনে সরে ভাচচ যয়াি বিঠরকে কর্াও স্মেি করেন । 
পলেলিলে স্বাভালিক হরি প্রধানমন্ত্রী মলেসনরক ভােরে আসাে জনয আহ্বান জানান শ্রী মমাদী । 
 

গে িেরেে মচৌঠা জনু প্রধানমন্ত্রী মমাদী এিং অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রী স্কট মলেসরনে মরধয অনুষ্ঠিে ‘লিডাস য 

ভাচচ যয়াি েীষ য সরেিন’-এ দইু মদরেে মরধয লিপালিক সম্পরকযে মকৌেিগে অংলেদালেরত্বে লিষয় েচ রি ধো 

হয় । এে আওোয় ভােে এিং অরেলিয়াে মরধয িালিক্তজয সম্প্রসােি ও লিলনরয়ারগ উৎসাহ মর্াগারনাে জনয 

পােস্পলেক সুলিধাে লিষয় এিং লিপালিক সি যালেন অর্ যননলেক সহরর্ালগো চচ ক্তক্ত পুিোয় কার্ যকে কোে 

মিরে লসিান্ত গ্রহি কো হয় । এেই অে লহরসরি লমিঃ টলন অযািট এই মদে সফরে এরসরেন । 
 

লনউ লদলি 

অগাষ্ট 05, 2021 
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