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শুরু করার আস্ট্রে আপনাস্ট্রের অসংখ্য ধনযিাে জানাই। সর্ব্বেেস্ট্রম একটি খ্িু সনু্দর 
অভযেবনার জনয আপনাস্ট্রের সকিস্ট্রক সলযয সলযযই অসংখ্য ধনযিাে জানাই কারণ 
আলম  খ্ন েযকাি কযানস্ট্রিরা আলস, যেখ্স্ট্রয পাই য  আপনাস্ট্রের পুরস্ট্রনা পািবাস্ট্রমন্ট 
ভিনটি আমাস্ট্রের জাযীয় লিরঙ্গা রস্ট্রঙ্গ আস্ট্রিালকয হস্ট্রয় উস্ট্রেস্ট্রে আর আপনারা 
জাস্ট্রনন য  এই রকস্ট্রমর একটি সাড়া জাোস্ট্রনা মস্ট্রনাভাি িলহঃেকাস্ট্রশর ভলঙ্গমার 
যেস্ট্রক আর যকানও লকেু এযখ্ালন হৃেয়স্পশী হস্ট্রয পাস্ট্ররনা। এটা শুধু একটিমাি 
যেস্ট্রি হস্ট্রয়স্ট্রে যাই নয়, য স্ট্রহযু আমরা আমাস্ট্রের স্বাধীনযার 75 িের পূলযব  উৎসি 
পািন করলে, যসস্ট্রেস্ট্রি িাস্তলিকভাস্ট্রি আলম যেস্ট্রখ্লে য  সারা অস্ট্রেলিয়া জসু্ট্রড় 
লিলভন্ন দ্রষ্টিয স্থাস্ট্রন আপনারা আমাস্ট্রের সাস্ট্রে এই উৎসি উে াপন করস্ট্রেন। 
লসডলন অস্ট্রপরা হাউসস্ট্রক আমাস্ট্রের জাযীয় রস্ট্রঙ্গ রলঙ্গন হস্ট্রয যেস্ট্রখ্ আলম অলভভূয 
হস্ট্রয় পস্ট্রড়লে। আলম মস্ট্রন কলর উষ্ণ অনভুুলযস্ট্রক েকাশ করার জনয এটি একটি 
সুন্দর ভলঙ্গমা, আলম এর েশংসা কলর।   

 

য মনটি মন্ত্রী ওয়াং িস্ট্রিস্ট্রেন, আজ সলযয সলযযই যসভাস্ট্রি খ্িু উপস্ট্র ােী, খ্িুই 
ফিেে, খ্ুিই আরামোয়ক আস্ট্রিাচনা হস্ট্রয়স্ট্রে এিং এটা ঠিক য  আমাস্ট্রের মস্ট্রধয 
খ্ুি ঘন ঘন বিেক হস্ট্রয়স্ট্রে। আলম িিস্ট্রয চাইলে য  আেলরকভাস্ট্রি আপলন য লেন 
যেস্ট্রক োলয়ত্বভার গ্রহণ কস্ট্ররস্ট্রেন যসই েেম লেন যেস্ট্রকই আপনার সাস্ট্রে আমার 
সাোৎ হস্ট্রয়স্ট্রে যসটা লেি যটালকওস্ট্রয যকায়াড বিেস্ট্রক । যারপর যেস্ট্রক িালি লজ20; 

নম যপন-এ পূিব এলশয়া লিস্ট্রেশমন্ত্রীস্ট্রের বিেস্ট্রক; লনউ ইয়স্ট্রকব  আমাস্ট্রের সাোৎ হস্ট্রয়স্ট্রে 
লবপালেস্ট্রকর পাশাপালশ লিপালেক উভয় বিেস্ট্রক। য স্ট্রহযু আমরা িাস্তলিকভাস্ট্রি 
আমাস্ট্রের লবপালেক সম্পকব স্ট্রক মজিুয করার জনয কাজ কস্ট্রর  ালি এিং যেলখ্ 
লকভাস্ট্রি একটি উন্নযযর আঞ্চি  আমরা েেন করস্ট্রয পালর  যাই আমাস্ট্রের মস্ট্রধয 
ক্রমােয আস্ট্রিাচনা এিং  আোনেোন একটি অভযাস্ট্রস পলরণয হস্ট্রয়স্ট্রে।   

 

যাই আজস্ট্রকর বিেক  াস্ট্রক আমরা লিস্ট্রেশমন্ত্রীস্ট্রের পলরকাোস্ট্রমা সংিাপ িিলে, 
আমার মস্ট্রন হয় এই প বাস্ট্রয়র এটি 13যম বিেক, আর আপনারা জাস্ট্রনন য  
অস্ট্রনকগুলি লিষয় লনস্ট্রয় সামলগ্রক একটি আস্ট্রিাচনা হস্ট্রয়স্ট্রে ,  ার মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রে 



িালণজয ও অেবনীলয, লশো, েলযরো ও সুরো , ক্লীন এনালজব ।  এিং আমরা য  
সকি চুলি ও সমস্ট্র াযায় যপৌৌঁলেস্ট্রয়লে যার মস্ট্রধয অস্ট্রনকগুলি সলযয সলযয লেি এস্ট্রক 
অপস্ট্ররর যেস্ট্রশ কূটননলযক পেলচহ্নস্ট্রক সম্প্রসালরয করার যেস্ট্রি পারস্পলরক স্বাস্ট্রেবর 
সাস্ট্রে জলড়য। সুযরাং  আমরা অিশযই অস্ট্রেলিয়াস্ট্রক ভারস্ট্রয স্বােয জানাি এিং 
যকান এক সমস্ট্রয় অস্ট্রেলিয়াস্ট্রযও একই কাজ করার অস্ট্রপোয় োকি। কস্ট্রয়কটি 
লিষয় লেি, য গুলিস্ট্রক আমরা িৃহত্তর সম্ভািনার পলরস্ট্রেলেস্ট্রয যেস্ট্রখ্ োলক িস্ট্রি 
আমার মস্ট্রন হয়; আলম িিস্ট্রয চাই আমাস্ট্রের লবপালেক অংশীোলরস্ট্রত্বর গুণেযমান 
লনস্ট্রয়। এগুলির মস্ট্রধয একটি েস্তাি আস্ট্রিাচনাধীন রস্ট্রয়স্ট্রে যা হি সচিযার উপস্ট্রর 
যিা াপড়া, েলযভা ও েেযার সচিযা, লকভাস্ট্রি আমরা লশোর লিকাশ ঘটাস্ট্রয 
পালর এিং লিস্ট্রশষয ভারস্ট্রযর নযুন জাযীয় লশোনীলযস্ট্রক মাোয় যরস্ট্রখ্ আমরা লক 
করস্ট্রয পালর।  আমরা অিশযই অস্ট্রেলিয়ার লেস্ট্রক যাকাস্ট্রয চাই, য টি লশো যেস্ট্রি 
ভারস্ট্রযর অনযযম মখু্য অংশীোর, ভারস্ট্রযও যাস্ট্রের আরও শলিশািী উপলস্থলয 
রস্ট্রয়স্ট্রে এিং এর একটি লিস্ট্রশষত্ব রস্ট্রয়স্ট্রে য টি আমাস্ট্রের েধানমন্ত্রী যটালকওস্ট্রয 
যাস্ট্রের সাোস্ট্রযর সময় আস্ট্রিাচনাও কস্ট্ররলেস্ট্রিন।  

 

আমরা এটা যেস্ট্রখ্ খ্ুি উৎসালহয যিাধ করলে য , এই িেস্ট্ররর যোড়ার লেস্ট্রক য  
অেবননলযক সহস্ট্র ালেযা এিং  িলণজয চুলি চূড়ান্ত হস্ট্রয়লেস্ট্রি যসটি অনুস্ট্রমােস্ট্রনর লেস্ট্রক 
অগ্রসর হস্ট্রি এিং কা বকর হিার িস্ট্রেয অগ্রসর হস্ট্রি। এটি খ্িু ভাস্ট্রিা উন্নলয। 
আমরা এটাও িেয কস্ট্ররলে য  ববয কর এড়াস্ট্রনার চুলি সংস্কার করার জনয 
পেস্ট্রেপগুলি যনওয়া হস্ট্রয়স্ট্রে , যকননা িযািসার িৃলির যেস্ট্রি এটি একটি অন্তরায়ও 
িস্ট্রট। এিং আমরা সলযয সলযযই খ্লনজ, সাইিার, নি ও পণুনবিীকরণ শলির ময 
জটিি যেিগুলির উপস্ট্রর েলৃষ্ট লেস্ট্রয়লে এিং যেখ্লে। যসই অস্ট্রেব েয কস্ট্রয়কমাস ধস্ট্রর 
আমার সহকমীরা অস্ট্রনকগুলি লিষয়স্ট্রক একলিয কস্ট্ররস্ট্রে এিং এগুলি  খ্ন আমরা 
কস্ট্ররলে আমার মস্ট্রন হয় এটি েকালশয হস্ট্রয়স্ট্রে য , িাস্তলিকভাস্ট্রি এই িেস্ট্ররর জনু 
মাস যেস্ট্রক আমার মন্ত্রীসভার সহকমীরা আস্ট্রেলিয়া সফর কস্ট্ররস্ট্রেন; যাস্ট্রের মস্ট্রধয 
রস্ট্রয়স্ট্রেন, কয়িা ও খ্লনজ, পুণনবিীকরণ শলি, লশো, আমাস্ট্রের জি সম্পে, েৃহ 
মন্ত্রীরা। আমরা এটাও যেস্ট্রখ্লে য , অস্ট্রেলিয়ার উপ েধানমন্ত্রীর পাশাপালশ পলিম 
অস্ট্রেলিয়ার যডপুটি লেলময়ার এিং েলেণ ওস্ট্রয়িস্ট্রসর লেলময়ারও িালণজয 
েলযলনলধস্ট্রের সাস্ট্রে ভারয সফর করস্ট্রেন।    

 

সুযরাং , সামলগ্রকভাস্ট্রি িাস্তলিক  া মস্ট্রনাভাি  , আপনারা জাস্ট্রনন য  যসটা হি 
সম্পকব  উত্তস্ট্ররাত্তর িলৃি পাস্ট্রি।আপনারা জাস্ট্রনন য , আমরা এখ্ন এটিস্ট্রক আরও 
উচ্চস্তস্ট্রর লনস্ট্রয়  ািার উপাস্ট্রয়র লেস্ট্রক যাৌঁলকস্ট্রয় রস্ট্রয়লে। আন্তজব ালযক পলরলস্থলয লনস্ট্রয় 
আমাস্ট্রের মস্ট্রধয একটি সুন্দর আস্ট্রিাচনা হস্ট্রয়স্ট্রে। আমরা এখ্নও এটা যশষ কলরলন। 
আমার মস্ট্রন হয় মধযাহ্ন যভাজস্ট্রনর সময় আরও লকেু আস্ট্রিাচনা হস্ট্রয চস্ট্রিস্ট্রে লকন্তু 



আমরা ইউস্ট্রক্রন বন্দ্ব এিং এর েলযলক্রয়া, ইস্ট্রন্দা-পযালসলফক   া আপনারা জাস্ট্রনন 
যকায়াস্ট্রডর অগ্রেলয লনস্ট্রয়, লজ20 লিষয় সমুহ, আমাস্ট্রের লিপালেকগুলি, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, 
আইএইএ-র লকেু লিষয়, জিিায়ু  আলেবক সংস্থান, লস্থলযশীি উন্নয়ন িেযমািা 
লনস্ট্রয়  আস্ট্রিাচনা কস্ট্ররলে। সযুরাং আপনারা যেখ্স্ট্রয পাস্ট্রিন য , এটি একটি সনু্দর 
এিং লিস্তালরয আস্ট্রিাচনা হস্ট্রয়স্ট্রে। আমার মস্ট্রন হয় আপনারা জাস্ট্রনন য  এর মূি 
লভলত্ত হি উোর েণযন্ত্র লহস্ট্রসস্ট্রি আমরা উভস্ট্রয়ই একটি লনয়মযালন্ত্রক, আন্তজব ালযক 
িযিস্থায় , সকস্ট্রির জনয আন্তজব ালযক জিপস্ট্রে বনচিাচস্ট্রি, সংস্ট্র াস্ট্রে েিৃলি, উন্নলয 
ও লনরাপত্তা এিং যেশগুলি যাস্ট্রের জনয গুরুত্বপূণব লিষয়গুলিস্ট্রয সািবস্ট্রভৌম 
পেন্দগুলিস্ট্রক লনলিয করার জনয স্বাধীনযায় লিশ্বাস কলর,  া মন্ত্রী ওয়াং িস্ট্রিস্ট্রেন।     

 

মধযাহ্ন যভাস্ট্রজর পস্ট্রর, আশা করলে আমরা আরও লকেু লিষয় লনস্ট্রয় আস্ট্রিাচনা 
করি। আলম ওনার সাস্ট্রে ভারযীয় উপমহাস্ট্রেস্ট্রশর পলরস্ট্রেলেয লনস্ট্রয় আস্ট্রিাচনা 
করস্ট্রয চাই, লিস্ট্রশষ কস্ট্রর সন্ত্রাসিাে এিং সন্ত্রাসিাে েলযস্ট্ররাধ সম্পলকব য লকেু লিষয় 
লনস্ট্রয় আলম আস্ট্রিাচনা করস্ট্রয চাই। আলম এই অঞ্চস্ট্রির লিষস্ট্রয় ওনার কাে যেস্ট্রক 
লকেু যশানার জনয উন্মখু্ হস্ট্রয় আলে। আলম এই িস্ট্রি যশষ করস্ট্রয চাই য , এই 
িেস্ট্ররর যশষ লেস্ট্রক আমরা লজ20 –র সভাপলযত্ব যপস্ট্রয চস্ট্রিলে এিং লজ20-র একটি 
সেসয যেশ লহস্ট্রসস্ট্রি আমার মস্ট্রন হয় অস্ট্রষ্ট্রলিয়ার েলৃষ্টভলঙ্গ ও আগ্রহ আমাস্ট্রের জনয 
খ্ুিই গুরুত্বপূণব। আোমী কস্ট্রয়ক মাস্ট্রসর মস্ট্রধয যসগুলিস্ট্রক আরও লনলিড়ভাস্ট্রি যশষ 
করার আশা রালখ্।  এিং পলরস্ট্রশস্ট্রষ, আমার সাস্ট্রে োকার জনয, আপনাস্ট্রের 
আলযস্ট্রেয়যার জনয এিং আপনাস্ট্রের উষ্ণ অভযেবনার জনয আিারও আপনাস্ট্রের 
সলযয সলযযই ধনযিাে জানাই।  

 
ক্যানবেরা  
অবটাের 10, 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. 

 


