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েবইিজঙত ভাৰত আৰ ুচীনৰ মাজত তৃতীয় লািন েকৗশলগত 
অথর্ৈনিতক ৈবঠক ৷  
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 ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত তৃতীয় লািন েকৗশলগত অথর্ৈনিতক ৈবঠক আিজ 

েবইিজঙত অনুি�ত হয় ৷সভাত ভাৰতৰ পিৰক�না আেয়াগৰ উপাধয্� মে�ক িসঙ 

আেলাৱািলয়া আৰু চীনৰ ৰা�ীয় উ�য়ন আৰু পুনৰগাঠিনক আেয়াগৰ অধয্� � শ 

ছাওিছেয় যুটীয়া ভােৱ সভাপিত� কেৰ ৷ইয়াৰ উপিৰও ভাৰত আৰু চীনৰ উ� পদ� 

িবষয়া সকেল ৈবঠকত অংশ�হন কেৰ ৷ 

দেুয়াপ�ৰ �িতিনিধ সকেল দেুয়ােদশৰ বােব গৰু� থকা বািণজয্,িবিনেয়াগ আৰু  

অথর্ৈনিতক সহেযািগতাৰ ি�প্�ীক িবষয় সমুহ িবশদ আৰু গভীৰ ভােৱ আেলাচনা কেৰ 

৷ দেুয়াপ�ই আ�িলক আৰু েগালকীয় অথর্নীিতৰ পিৰি�িত স�েকর্  বৃহৎ অথর্নীিতৰ 

আচঁিনৰ সহেযািগতাৰ দিৃ�েকােনেৰ আৰু িবষয়সমুহৰ তথা �তয্া�ান সমুহ সমাধান 

কৰাৰ ল�য্েৰ দেুয়াপ�ই ঐকয্তােৰ আগবঢ়াৰ িবষেয় ৈবঠকত আেলাচনা কৰা হয় 

৷েৰলৰ আ�:গাঠিন,তথয্ আৰু �যুি�,শি� আৰু িবত্তীয় খ�ৰ িনিচনা  ে�� সমুহত 

ি�পা�ীক সহেযািগতাৰ স�ভর্ ত দেুয়াপ�ই আেলাচনাত গৰু� িদেয় ৷দেুয়াপ�ই সংযু� 

ৰা�, �প-২০ আৰু িবআৰএইিচএচ(ি��)ৰ বহপ�ীয় গাঁথিনৰ �সংগ সমুহত 

দেুয়াপ�ই ি�পা�ীক সহেযািগতা আৰু �িত�িতব�তাক িনয়িমত ভােৱ গভীৰতৰ 
কিৰবৈল ঐকয্মত �হন কেৰ ৷ 

দেুয়াপ�ই েৰলৰ ে��ত িবেশষৈক গধুৰ সাম�ী কিঢ়য়াই িনয়া,েৰল ে�চনসমুহৰ পুণৰ 

উ�য়ন আৰু ভাৰতৰ চিলত েৰল সমুহৰ গিত বৃি� কৰা আিদ িবিভ� ে�� সমুহত 

এেকলেগ যুটীয়া ভােৱ কামেবাৰ আেগাৱাই িনবৈল িস�া� �হন কিৰেছ ৷এই স�ে� 



মুখয্ এেজ�ী সমুেহ এই আচঁিন সমুহ কাযর্য্ত ৰূপায়ন কৰাৰ বােব �েয়াজনীয় ন�া 
ইিতমেধয্ ��ত কিৰেছ ৷ 

ভাৰতত যােত চীনা েকাে�নীেবােৰ িবিনেয়াগ কিৰব পােৰ তথা ঔেদয্ািগক ে�� গিঢ় 

তুিলব পােৰ তাৰ বােব এচইিড(SED)ৰ জিৰয়েত এক টা� ফ’চর্  গঠন কিৰবৈল 
দেুয়াপ�ই িস�া� �হন কেৰ ৷ 

ৈবঠকত (১)িনৰিবি�� চহৰীকৰন আৰু (২) তথয্ আৰু সংেযাগ �যুি�ৰ ে��ত 

দেুয়াপ�ৰ সহেযািগতাৰ বােব এক বুজাপৰা চুি�ত �া�ৰ কৰা হয় ৷ পৰবত� 

ৈবঠকৰ পূেবর্ যােত ��িত স�ূণর্ কিৰব পােৰ তাৰ বােব িনৰিবি�� চহৰীকৰনৰ 

আৰু শি� পিৰক�নাৰ িবষয়ত যুটীয়া ভােৱ গেৱষনা কৰাৰ অেথর্ এ�ন ে�নৰ 
বােবও দেুয়াপ�ই �া�ৰ কেৰ ৷ 

অহাকাইৈল ড. মে�ক িসঙ আেলাৱািলয়াই েবইিজংত �ধানম�ী িল িককুয়াঙক সা�াৎ 

কিৰব ৷চীনৰ িবত্তীয় ম�নালয়ৰ,ে�ট ৱওন এেছট চুপাৰিভিজয়নৰ আৰু �শাসনীয় 

আেয়াগ আৰু চীনৰ িবকাশ েব�ৰ সমপদািধকাৰী সকলৰ ৈসেত েতওঁৰ অনয্ানয্ 
ি�পা�ীক আেলাচনা অনুি�ত ৈহিছল ৷  

 �থম দলুািন এচইিড ৈবঠক �েম ২০১১ চনৰ েচে��ৰ মাহত েবইিজংত আৰু ২০১২ 

চনৰ নেভ�ৰ মাহত নতুন িদ�ীত অনুি�ত ৈহিছল ৷ চতুথর্ লািন ৈবঠক অহা বছৰ 

ভাৰতবষর্ত অনুি�ত হব ৷ 

 

েবইিজং 

মাচর্  ১৮,২০১৪ 

 

    


