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ৰাছিয়া-ভাৰত-চীনৰ ছিদেশ মন্ত্ৰীসকলৰ প্ৰেি ছিজ্ঞছি 
ছেপ্তেম্বৰ 10, 2020 

 
ৰাছেয়াৰ ছিপ্তেশ মন্ত্ৰী শ্ৰী োপ্তগেই লাভপ্তৰৌভ, ভাৰতৰ বিপ্তেছশক পছৰক্ৰমা মন্ত্ৰী ড০ এে জয়শংকৰ আৰু 
চীনৰ ৰাছজিক সেসি/ ছিপ্তেশ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৱাং ছয়প্তয় 10 ছেপ্তেম্বৰ 2020 তাছৰপ্তে মপ্তকাত সাক্ষাত কপ্তৰ। 
 
মন্ত্ৰীসকপ্তল পাৰস্পছৰক িুজািুছজ, িনু্ধত্ব আৰু ছিশ্বাসৰ বসপ্তত ৰাছেয়া-ভাৰত-চীনৰ ছিপাছক্ষক সহপ্ত াছগতাৰ 
লগপ্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চছলক গুৰুত্বৰ ছিষয়সমূহক আগলল অছিক েঢৃ় কৰাৰ সন্দভে ত মত ছিছনময় 
কপ্তৰ। মন্ত্ৰী ছকইগৰাকীপ্তয় উপ্তেে কপ্তৰ ছ  ছতছনওেন ছেশৰ সমূহীয়া উন্নয়ন আৰু সহপ্ত াছগতা বিছশ্বক 
ছিকাশ, শাছন্ত আৰু ছিৰতাক উন্নত কৰাৰ কাৰপ্তে সহায়ক হি। 
 
ছিতীয় ছিশ্ব  ুদ্ধৰ ছিজয়ৰ 75তম িাছষেকী আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গঠন উপলপ্তক্ষ 23 জনু 2020 তাছৰপ্তে 
অনুছিত ছহাৱা ছভছডঅ কনফাপ্তৰন্সৰ কথা স্মৰে কছৰ মন্ত্ৰী ছকইগৰাকীপ্তয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ সাৰ্ব্েজনীন 
স্বীকৃত নীছতৰ প্ৰছত সপ্তমত িহুপক্ষীয়তা আৰু সন্মানৰ কাৰপ্তে ছনজৰ সমথেনৰ কথা পুনৰাই িিক্ত কপ্তৰ। 
 
মন্ত্ৰীসকপ্তল 2019 িষেৰ আগষ্টত ভাৰতৰ িাৰা আপ্তয়াজন কৰা আঞ্চছলক ছিষয়সমূহৰ 2য় আৰ আই ছচ 
ছড ছজ-স্তৰৰ পৰামশেসমূহ, তৃতীয় 2019 িষেৰ ছেপ্তেম্বৰত চীনৰ িাৰা আপ্তয়াছজত 17তম RIC 
একাপ্তডছমক ছিছনময় কনফাপ্তৰন্স, 2019 িষেৰ অপ্তটািৰত ৰাছেয়াৰ িাৰা আপ্তয়াজন কৰা তৃতীয় RIC য়ং 
ছডপ্লপ্তমটে কা েসূচী আৰু 8 ছেপ্তেম্বৰ 2020 তাছৰপ্তে আপ্তয়াছজত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বচ্ছতা আৰু মহামাৰী 
ছিজ্ঞান ছসৱাৰ প্ৰথমেন অনলাইন বিঠক সহ আৰ আই ছচ পছৰকাঠাপ্তমাৰ অিীনত অনুছিত ছহাৱা  ুটীয়া 
কা েিক্ৰমসমূহৰ িাৰািাছহকতাৰ প্ৰশংসা কপ্তৰ। ছতছনওেন ছেশৰ শছক্তশালী বিজ্ঞাছনক আৰু উপ্তেিাছগক 
ক্ষমতাৰ বসপ্তত ক’ছভড-19 মহামাৰীৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ ছক্ষিত গুৰুত্বপূেে ভূছমকা পালন কছৰি পাছৰি 
িুছল মন্ত্ৰীপ্তকাইগৰাকীপ্তয় সহমত ছপাষে কপ্তৰ। 
 
িাৰতৰ বিপ্তেছশক পছৰক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু চীনৰ ছিপ্তেশ মন্ত্ৰীপ্তয় ছিগত এক িেৰৰ পৰা আৰ আই ছচৰ 
অিিক্ষতা আৰু বিঠক/ কনফাপ্তৰন্সসমূহৰ আপ্তয়াজন কৰাৰ িাপ্তি ৰাছেয়াৰ ছিপ্তেশ মন্ত্ৰীগৰাকীক িনিিাে 
জ্ঞাপন কপ্তৰ। ৰাছেয়াৰ ছিপ্তেশ মন্ত্ৰী গৰাকীপ্তয় আনুিাছনকভাপ্তৱ আৰ আই ছচৰ অিিক্ষতাৰ পে ভাৰতৰ 
বিপ্তেছশক পছৰক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত অপেে কপ্তৰ। 
 
নতুন ছেল্লী 
প্ৰিদিম্বৰ 10, 2020 
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