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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রী লম. স্কট
মলেসন ভােত – অরেলিয়া লিতীয় ভার্চু য়াি শীর্ু সরেিরন অংশগ্রহণ
করেরেন
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রী লম. স্কট মলেসন আজ ভােত – অরেলিয়া
লিতীয় ভার্চুয়াি শীর্ ু সরেিরন অংশগ্রহণ করেরেন। সরেিরন তাাঁো উভয় মদরশে মরধে বহুস্তেীয়
সম্পরকুে পর্ারিার্না
ু
করেরেন এবং আঞ্চলিক ও আন্তজুালতক লবলভন্ন লবর্য় লনরয় মতলবলনময়
করেরেন। সরেিরন লনউ সাউথ ওরয়িথ ও কুইন্সিোরে প্রবি বনোয় লবপুি ক্ষয়ক্ষলত ও প্রাণহালনে
ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তাাঁে সমরবদনা জালনরয়রেন।
২০২০ে জুন মারস প্রথম ভার্চুয়াি শীর্ ু সরেিরন উভয় মদরশে মরধে সবাঙ্গীন
ু
মকৌশিগত
অংশীদালেত্ব গর়ে মতািা হয়। সংলিষ্ট মক্ষরে অগ্রগলতে লবর্রয় উভয় মনতা সরন্তার্ প্রকাশ করেরেন।
বেবসা - বালণজে ও লবলনরয়াগ, প্রলতেক্ষা ও লনোপত্তা, লশক্ষা ও উদ্ভাবন, লবজ্ঞান ও প্রর্ুক্তি, গুরুত্বপূণ ু
খলনজ পদাথ, ু জি বেবস্থাপনা, নতচ ন ও পুননলবকেণরর্াগে
ু
জ্বািানী সংক্রান্ত প্রর্ুক্তি, মকালভড – ১৯
সংক্রান্ত গরবর্ণা ইতোলদ লবলভন্ন লবর্রয় দুই মদরশে মরধে সম্পরকুে প্রসাে ঘটায় প্রধানমন্ত্রী সরন্তার্
প্রকাশ করেরেন।
২৯টট প্রার্ীন লশল্প লনদশনু ভােতরক মেেৎ মদওয়ায় প্রধানমন্ত্রী, অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রীরক ধনেবাদ
জালনরয়রেন। এই লশল্পকিাগুলিে মরধে েরয়রে, ভাস্কর্ে,ু হারত আাঁকা েলব, েরটাগ্রোে। এগুলিে মরধে
করয়কটট নবম ও দশম শতাব্দীে লশল্পকীলতু। এে মরধে উরযখরর্াগে িাদশ শতাব্দীরত মর্াি র্ুরগে
মরারেে পুোকীলতু, একাদশ ও িাদশ শতাব্দীে োজস্থারনে জজন ভাস্কর্ে,ু গুজোরটে িাদশ – েরয়াদশ
শতাব্দীে মবরিপাথরে জতলে মদবী মলহর্াসুেমলদু নী, অষ্টাদশ – উনলবংশলত শতাব্দীে হারত আাঁকা েলব
এবং ক্তজরিটটন লসিভাে েরটাগ্রোে।
মকালভড – ১৯ মহামােীে সময় অরেলিয়ায় বসবাসেত ভােতীয় সম্প্রদায়౼ লবরশর্ত ভােতীয়
োেোেীরদে প্রলত র্ত্ন মনওয়ায় প্রধানমন্ত্রী অরেলিয়াে প্রধানমন্ত্রীরক ধনেবাদ জালনরয়রেন। দুটট
গণতালন্ত্রক মদরশে মরধে মকৌশিগত অংশীদালেত্ব বৃক্তি পাওয়ায় উভয় মনতা সরন্তার্ প্রকাশ করেরেন।
মুি, সমলিত ও সমৃি ভােত – প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চরি দুই মদরশে অলভন্ন স্বাথ ু ও মূিেরবারধে
জনে এই সম্পকু আরো দৃঢ় হরয়রে।
সবাঙ্গীন
ু
মকৌশিগত অংশীদালেত্ব আরো শক্তিশািী হওয়াে েরি এে প্রভারবে লবর্রয়ে উপে একটট
মর্ৌথ লববৃলত প্রকাশ কো হয়। লিপালক্ষক সম্পকুরক লবরশর্ মাো লদরত সবাঙ্গীন
ু
মকৌশিগত
অংশীদালেরত্বে আওতায় দুই প্রধানমন্ত্রী প্রলত বেে শীর্ সরেিন
ু
কোে লসিান্ত লনরয়রেন।
নতু ন দিল্লী
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