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প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিস্থিি ভাৰি-অষ্ট্ৰেস্থিযা অৰ্থননস্থিক সহষ্ট্ৰ াস্থিিা 
আৰু বাস্থিজ্য চুস্থি - " IndAus ECTA" স্বাক্ষস্থৰি হয 

 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু অৰেলিযা চেকােে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী স্কট মলেছনে উপলিলিি ভােি চেকাে
ে হৈ মকন্দ্ৰীয বালিজ্য আেু উৰদযাগ, উপৰভাক্তা পলেক্ৰমা, 
খাদয আে ুোজ্হুৱা লবিেি আেু বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী পীযুষ মগাৰৱি আেু অৰেলিযা চেকােে বালিজ্য, 
পযযটন আেু লবলনৰযাগ মন্ত্ৰী শ্ৰী মেন মিৈাৰন আলজ্ ভােি-
অৰেলিযা অৰ্যননলিক সৈৰযালগিা আেু বালিজ্য চুলক্ত (IndAus ECTA) স্বাক্ষে কৰে। 

স্বাক্ষেে লপছি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰয কয ময মযাৱা এমাৈি অৰেলিযাে প্ৰধানমন্ত্ৰীে হসৰি এযা মিওঁ
ে িৃিীযৰটা বািয ািাপ। মিও ঁপ্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী মলেছনে মনিৃত্ব আেু মিওঁে বালিজ্য দিূ িৰ্া অৰেলিযাে প্ৰাক্তন
 প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী টলন এবটে প্ৰৰচষ্টাক প্ৰশংসা কৰে। মিও ঁবালিজ্য মন্ত্ৰী আে ুমিওঁৰিাকে দিক এক সফি আেু 
কাযযকেী প্ৰযাসে বাৰব প্ৰশংসা কৰে। 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয কয ময ইমান কম সমযে লভিেি IndAus ECTA 

স্বাক্ষে কোৰটাৰৱ দৰুযাখন মদশে মাজ্ি পােস্পলেক লবশ্বাসে গভীেিা প্ৰদশযন কৰে। পেস্পৰে পেস্পেে প্ৰ
মযাজ্নীযিা পূেিে বাৰব দৰুযাটা অৰ্যনীলিি লবদযমান অপলেসীম সম্ভাৱনাে লবষৰয উৰেখ কলে শ্ৰী মমাদীৰয 

কয ময এই চুলক্তৰয দৰুযাখন মদশক এই সুৰযাগসমূৈ সমূ্পিযেূৰপ বযৱৈাে কলেবনি সক্ষম কলেব। মিও ঁকয, 

"এইৰটা আমাে লিপালক্ষক সম্পকয ে বাৰব এক গুেুত্বপূিয মুৈূিয । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয কয, 

"এই চুলক্তে লভলিি আলম এৰক সমযৰি মযাগান শৃংখিাসমূৈক অলধক শলক্তশািী কলেবনি সক্ষম ৈ'ম আে ুিগ
মি ইৰডা-মপলচলফক অঞ্চিে লিেিাি অলেৈিা মযাগাব পালেম।" 

'জ্ন-
জ্ন'ে মাজ্ে সম্পকয ক ভােি আেু অৰেলিযা সম্পকয ে এক গুেুত্বপূিয স্তম্ভ বুলি অলভলৈি কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয ক
য, "এই চুলক্তৰয আমাে দৰুযাখন মদশে মাজ্ি লশক্ষাৰ্ী, মপছাদােী আে ুপযযটকে আদান-
প্ৰদানি সৈায কলেব, যাে ফিি এই সম্পকয  অলধক শলক্তশািী ৈ'ব।" 

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয আগন্তুক লবশ্বকাপে ফাইৰনিে বাৰব অৰেলিযাে মলৈিা লক্ৰৰকট দিনি শুৰভচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। 

অৰেলিযাে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী মলেছৰন মশৈিীযা বছেসমূৈি দৰুযাখন মদশে মাজ্ি সৈৰযালগিাে উৰেখৰযাগয প
লেমাি সম্পৰকয  আৰিাচনা কৰে আেু প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীক মিওঁে মনিৃত্বে বাৰব ধনযবাদ জ্ঞাপন কৰে। ভােি 

আেু অৰেলিযাে মাজ্ি বলধযি সম্পকয ে মক্ষত্ৰি IndAus ECTA 

স্বাক্ষেক আন এক মাইিে খুটঁি লৈচাৰপ অলভলৈি কলে অৰেলিযাে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয কয ময এই চুলক্তৰয সম্পকয  অ
লধক শলক্তশািী কলেব। শ্ৰী মলেছৰন কয ময বালিজ্য আে ুঅৰ্যননলিক সৈৰযালগিা বৃলিে উপলেও IndAus 

ECTAময কাম, 



অধযযন আেু ভ্ৰমিে সুৰযাগ সম্প্ৰসালেি কলে দৰুযাখন মদশে জ্নসাধােিে মাজ্ি ঘলনষ্ঠ আেু সম্পকয  অলধ
ক শলক্তশািী কলেব। এইৰটা আমাে পদৰক্ষপে বাৰব এক শলক্তশািী সংৰকি ৈ'ব ময 'আটাইিনক োঙে দৱুাে
সমূৈে এটা' এলিযা মুকলি হৈ আৰছ, 

লকযৰনা দৰুযাটা ক্ষমিাশািী আঞ্চলিক অৰ্যনীলি আেু গিিন্ত্ৰই পােস্পলেক িাভািাভে বাৰব এৰকিৰগ কাম ক
লে আৰছ। ই িগৰি এক স্পষ্ট বািয া মপ্ৰেি কৰে ময গিিন্ত্ৰসমূৰৈ এৰকিৰগ কাম কলে আৰছ আেু মযাগান শৃংখ
িাে লনোপিা আেু শলক্ত লনলিি কলেৰছ, মিও ঁকয। 

ভােি আেু অৰেলিযাে মাজ্ি বলধযি অৰ্যননলিক আে ুবালিলজ্যক সম্পকয ই দৰুযাখন মদশে মাজ্ি দ্ৰুি হবলচ
ত্ৰিা আে ুলিেিা আেু গভীে সম্পকয  শলক্তশািী কোি অলেৈিা মযাগায। সামগ্ৰী আেু মসৱাে মক্ষত্ৰি বালিজ্য
 অন্তভুয ক্ত কলে, IndAus 

ECTA হৈৰছ এক সন্তুলিি আেু নযাযসঙ্গি বালিজ্য চুলক্ত লয দৰুযাখন মদশে মাজ্ি ইলিমৰধয গভীে, 

ঘলনষ্ঠ আে ুমকৌশিগি সম্পকয  অলধক শলক্তশািী কলেব আেু সামগ্ৰী আে ুমসৱাে লিপালক্ষক বালিজ্য বৃলি ক
লেব, নিুন লনযুলক্তে সুৰযাগ সৃলষ্ট কলেব, 

জ্ীৱনধােিে মানদড বৃলি কলেব আেু দৰুযাখন মদশে জ্নসাধােিে সাধােি কিযাি উন্নি কলেব। 

 

নিুন লদেী 

এলপ্ৰি 02, 2022 

 

 

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. 

 


