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ভাৰত আৰ ু চীনৰ মাজৰ স্থাপিত হ াৱা কূটননপতক সম্পকক ৰ ৭০তম 
বাপষককী 
এপ্ৰিল 01, 2020 

 

1. ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত কূটননপ্ৰতক সম্পকক  স্থাপনৰ ৭০তম বাপ্ৰষককী উপলক্ষে ১ এপ্ৰিল, 

২০২০ তাপ্ৰৰক্ষে ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপপ্ৰত, িধানমন্ত্ৰী আৰু ববক্ষেপ্ৰিক পপ্ৰৰক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু গণ 
িজাতন্ত্ৰী চীন দেিৰ মাজত শুক্ষভচ্ছামূলক বাতক া প্ৰবপ্ৰনময় হয়| 

 

2. ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপপ্ৰত শ্ৰী ৰাম নাথ দকাপ্ৰবক্ষে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপপ্ৰত প্ৰজ প্ৰজনপ্ৰপঙনল দিৰণ কৰা 
পত্ৰত চৰকাৰ আৰু চীনৰ নাগপ্ৰৰকসকলনল 'উষ্ম শুক্ষভচ্ছা, অপ্ৰভনেন আৰু শুভ কামনা' জ্ঞাপন 
কক্ষৰ আৰ ু এই কথাও কয় দে 'প্ৰবগত প্ৰকছু বছৰত দতওঁক্ষলাকৰ মাজৰ প্ৰিপাপ্ৰেক সম্পকক  
ৰাজননপ্ৰতক, অথকননপ্ৰতক আৰু মানুহৰ-মানুহৰ িপ্ৰত সম্বন্ধক্ষক আপ্ৰে কপ্ৰৰ িায় সংেযক দেত্ৰক্ষত 
েকু্ষয়াপেই উক্ষেেনীয় অগ্ৰগপ্ৰত লাভ কপ্ৰৰক্ষছ|' 
 

3. িধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নক্ষৰন্দ্ৰ দমাডীক্ষয় চীনা িধান প্ৰল দকপ্ৰপয়াংনল দিৰণ কৰা দতওঁৰ বাতক াত কয় দে 
'বহু িপ্ৰতকা জপু্ৰৰ পাৰস্পপ্ৰৰক লাভজনক প্ৰবপ্ৰনময়ৰ এক ঐশ্বেকময় ইপ্ৰতহাক্ষসক্ষৰ সপ্ৰহক্ষত ভাৰত আৰ ু
চীন েকু্ষয়ােক্ষনই এক্ষকা এক্ষকােন িাচীন সভযতা| আপ্ৰজ আপ্ৰম েকু্ষয়ােক্ষনই বহৃৎ উন্নয়ণিীল দেি 
আৰু উেীয়মান অথকনীপ্ৰত প্ৰেক্ষয় প্ৰবশ্বৰ েৰবাৰত এক গুৰুত্বপূণক ভুপ্ৰমকা পালন কপ্ৰৰ আপ্ৰহক্ষছ| ভাৰত 
আৰু চীনৰ মাজৰ সু-সম্পকক  দকৱল আমাৰ েকু্ষয়ােন দেিৰ বাক্ষবই সহায়ক নহয়, বৰঞ্চ আমাৰ 
দেত্ৰৰ আৰু সমগ্ৰ প্ৰবশ্বৰ িাপ্ৰি, সুপ্ৰস্থৰতা আৰ ু সমৃপ্ৰিৰ েপৃ্ৰিক্ষকাণৰ পৰাও েক্ষথি গুৰুত্বপূণক| 
িধানমন্ত্ৰীক্ষয় আৰু কয় দে 'ক'প্ৰভড-১৯ মহামাৰীক্ষয় আমাক সমগ্ৰ প্ৰবশ্বৰ পাৰস্পপ্ৰৰক সম্বন্ধৰ কথা 
আৰু লগক্ষত এক প্ৰবশ্বজনীন িপ্ৰতপ্ৰক্ৰয়া গ্ৰহণ কৰাৰ িক্ষয়াজনীয়তাৰ কথাও দসাঁৱৰাই প্ৰেক্ষয়" আৰু 
লগক্ষত কয় দে 'আপ্ৰহবলগীয়া সময়ত আমাৰ এই প্ৰনকটতম উন্নয়নিীল বনু্ধত্ব অপ্ৰধক গভীৰ আৰ ু
গাঢ় কপ্ৰৰ প্ৰিেৰনল বল োবৰ বাক্ষব' চীনৰ িধানৰ বসক্ষত ভপ্ৰৱষযক্ষতও এক্ষকলক্ষগ কাম কপ্ৰৰ োব 
বুপ্ৰল আিা ৰাক্ষে| 
 

4. ববক্ষেপ্ৰিক পপ্ৰৰক্ৰমা মন্ত্ৰী ড এচ. জয়িংকক্ষৰ চীনা ববক্ষেপ্ৰিক মন্ত্ৰী ৱাং প্ৰয় বল দিৰণ কৰা 
পত্ৰত উক্ষেে কক্ষৰ দে প্ৰবগত সাতটা েিকত 'ভাৰত-চীন সম্পকক  েক্ষথি পপ্ৰৰমাক্ষণ গাঢ় দহাৱাৰ 
লগক্ষত বপ্ৰিক ত ৰূপত প্ৰবপ্ৰচত্ৰতা আৰু বহুমুেীতাক্ষৰ পপ্ৰৰপূণক বহ উঠিক্ষছ| ‘দতওঁ লগক্ষত কয় দে 
ক'প্ৰভড-১৯ৰ িােভুক াৱৰ ফলস্বৰূক্ষপ েকু্ষয়াপেই এই ঐপ্ৰতহাপ্ৰসক বাপ্ৰষককী উেোপন উপলক্ষে পূবকক্ষত 
পপ্ৰৰকল্পনা কপ্ৰৰ দথাৱা প্ৰক্ৰয়া-কলাপসমূহ কােককৰী কপ্ৰৰবনল বযথক হয়| প্ৰে প্ৰক নহওঁক, আপ্ৰম 
আপ্ৰহবলগীয়া মাহক্ষবাৰত সমন্বয়তাক্ষৰ কাম কপ্ৰৰ োব লাপ্ৰগব আৰু দেপ্ৰতয়া আমাৰ লগক্ষত সমগ্ৰ 



প্ৰবশ্বই ক'প্ৰভড-১৯ৰ িােভুক াৱ প্ৰনয়ন্ত্ৰণ কপ্ৰৰবনল সেম হ'ব, এই েণৰ গুৰুত্ব আৰু দেিেেুনৰ 
নাগপ্ৰৰকৰ ইচ্ছাক িপ্ৰতফপ্ৰলত কপ্ৰৰ আপ্ৰম এই েণ উেোপন কপ্ৰৰম|’ 

 

5. ক'প্ৰভড-১৯ মহামাৰীৰ িােভুক াৱৰ ফলস্বৰূক্ষপ ভাৰত আৰু চীক্ষন এই পেকি েইু দেিৰ কূটননপ্ৰতক 
সম্পকক  স্থাপনৰ ঐপ্ৰতহাপ্ৰসক ৭০তম বাপ্ৰষককী উেোপন উপলক্ষে পবূকক্ষত পপ্ৰৰকল্পনা কপ্ৰৰ দথাৱা 
িস্তুপ্ৰতসমূহ চলাবনল বযথক বহক্ষছ| প্ৰে প্ৰক নহওঁক, েকু্ষয়ােন দেক্ষি ক'প্ৰভড-১৯ মহামাৰীক্ষয় আগবক্ষঢ়াৱা 
িতযাহ্বানৰ বসক্ষত েুঁজ প্ৰেয়াৰ লগক্ষত এই ঐপ্ৰতহাপ্ৰসক বাপ্ৰষককী এই েণৰ গুৰুত্ব আৰু দেিেেুনৰ 
নাগপ্ৰৰকৰ ইচ্ছাক িপ্ৰতফপ্ৰলত কপ্ৰৰ উেোপন কপ্ৰৰবৰ বাক্ষব আক্ষলাচনা চলাই োব| েকু্ষয়াপেই বতক মান 
এই উেোপনসমূহ ক িপ্ৰতপ্ৰনপ্ৰধত্ব কপ্ৰৰবৰ বাক্ষব এটি িতীকপ্ৰচহ্ন িস্তুতকৰণৰ েটুীয়াভাক্ষৱ কপ্ৰৰ আক্ষছ| 
 

নতুন পিল্লী 
এপিল 01, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


