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প্রথম ভারত-চিচি য ৌথ আয় াগ বৈঠক
অয়টাৈর

16,2020

1. প্রথম ভারত-চিচি য ৌথ আয় াগ বৈঠক অয়টাৈর 16,2020 তাচরয়ে ভািচু াচি অনচচিত
হয় য়ে। এই বৈঠয়ক চগ্মভায়ৈ সভাপচতত্ব কয়রয়েন প্রজাতাচিক ভারয়তর চৈয়েশ মিী ড. এস
জ শংকর এৈং চিচি প্রজাতয়ির চৈয়েশমিী মহামানয অযায়েস আিামান্ড জাভািা।
2. উভ পক্ষ উয়েে কয়রয়েন য , চৈয়েশমিী স্তয়র েচই যেয়শর ময়যয প্রথম প্রাচতিাচনক
কয়থাপকথন চহয়সয়ৈ ভারত-চিচির সম্পয়কু র যক্ষয়ে য ৌথ আয় াগ বৈঠক একটি উয়েেয় াগয
ঘটনা।
3. চৈয়েশনীচতর যক্ষয়ে ভারতয়ক অগ্রাচযকারপ্রাপ্ত যেশ চহয়সয়ৈ মানযতা যেৈার জনয চিচির
চসদ্ধান্তয়ক ভারত স্বাগত জাচনয় য়ে।চিচি েচৈ শীঘ্রই মচম্বাইয় কন্সচয়িট যজনায়রিও েচিয়ত
িয়িয়ে।
4. চিপাচক্ষক সম্পয়কু র চিন্তাভাৈনার জনয, উভ পক্ষ ভারত এৈং চিচির ময়যয সাম্প্রচতক
সম্পয়কু র প ুায়িািনা কয়রয়েন। উভ পক্ষ তায়ের চৈস্তীর্ু পচরসয়রর সম্পয়কু র ভচৈষ্যত
গচতপথ চনয় আয়িািনা কয়রয়েন। অনযানয সকি চৈষ্য় র ময়যয ৈযৈসা এৈং ৈাচর্জয, কৃ চষ্,
স্বাস্থ্য ও সামাচজক সচরক্ষা, প্রচতরক্ষা, মহাকাশ, চৈজ্ঞান ও প্র চচি, শচি, েচন, সংস্কৃ চত ও
চশক্ষা, চৈপ ু যমাকাচৈিা এৈং অযান্টাকু টিকায়ত সহয় াচগতার যক্ষয়ে েচই যেয়শর সম্পয়কু র
ময়যয নতচ ন গচত আনার যক্ষয়ে তারা সহমত প্রকাশ কয়রয়েন।
5. পারষ্পচরক স্বায়থুর আঞ্চচিক এৈং আন্তজুাচতক সমসযা, চৈয়শষ্ত যকাচভড-19 অচতমাচর
প্রােচভুায়ৈর প্রসয়ে েচই পক্ষ তায়ের েৃচিভচের চৈচনম
কয়রয়েন। ভারয়তর অথুননচতক
পচনজুাগরয়র্র চভচি চহয়সয়ৈ আত্ম-চনভু রশীিতা এৈং মানৈ-যকচিক চৈশ্বজনীনতার মাযযয়ম
চস্থ্চতশীিতায়ক ৈৃচদ্ধ করার জনয প্রযানমিীর আত্মচনভু র ভারত-এর েৃচিভেীর উপয়র
চৈয়েশমিী যরোপাত কয়রয়েন।চতচন ভারয়তর নতচ ন অথুননচতক ক্ষমতা এৈং ৈচযুত ৈাজায়রর
সচয় াগ যনৈার জনয চিচিয়ক আমির্ জাচনয় য়েন।
6. সাচৈুক এৈং আঞ্চচিক চৈচভন্ন সমসযার উপয়র তায়ের েৃচিভচের একচৈন্দচর প্রচত য াোঁয়কর
উপয়র চভচি কয়র ৈহুপাচক্ষক ময়ঞ্চ ঘচনি ভায়ৈ সমন্ব সাযয়নর যক্ষয়ে উভ পক্ষ সহমত
হয় য়েন।
চনউ চেচে
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