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ভারত এবং চিনের মনযে কূটনেচতক সম্পকক  স্থাপনের 70 তম 
বর্ক পচূতক   

এপ্রিল 01,2020  

এপ্রিল 1,2020 এ ভারতীয় িজাতন্ত্র এবং গণিজাতন্ত্রী প্রিনের মনযে কূটনেপ্রতক সম্পকক  স্থাপনের 70 
তম বর্ক পূপ্রতক  উপলনে দইু দদনের মােেীয় রাষ্ট্রপপ্রত, মােেীয় িযােমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
পারস্পাপ্ররক অপ্রভেন্দে বাতক া প্রবপ্রেময় কনরনেে।  

2. মােেীয় রাষ্ট্রপপ্রত শ্রী রামোথ দকাপ্রভন্দ প্রিনের রাষ্ট্রপপ্রত প্রজ প্রজেপ্রপংনক দলখা তার প্রিঠিনত 
প্রিনের সরকার এবং জেগণনক উষ্ণ অপ্রভবাদে, অপ্রভেন্দে এবং শুভ কামো জ্ঞাপে কনরনেে এবং 
প্রতপ্রে লেে কনরনেে দে প্রবনের্ কনর প্রবগত কনয়ক বেনর রাজনেপ্রতক, অথকনেপ্রতক এবং জেগনণর 
সানথ জেগনণর বন্ধে সহ প্রিপাপ্রেক সংনোনগর প্রবপ্রভন্ন দেনে দইু পনের মনযে সনতার্জেক অগ্রগপ্রত 
ঘনটনে। 

3. মােেীয় িযােমন্ত্রী শ্রী েনরন্দ্র দমাদী প্রিনের িযােমন্ত্রী প্রল দকপ্রকয়াংনক তার বাতক ায় বনলনেে দে 
ভারত এবং প্রিে দইুটি িািীে সভেতা োনদর মনযে েতাব্দী যনর পরস্পনরর উপকার হয় এমে 
প্রবপ্রেমনয়র দীঘক ইপ্রতহাস রনয়নে। আজ আমরা দইু প্রবোল উন্নপ্রতেীল দদে এবং উপ্রিত হপ্রি এমে 
দইু অথকনেপ্রতক েপ্রিনত োনদর   ভূপ্রমকার গুরুত্ব প্রবশ্বপ্রিনে ক্রমাগত বাড়নে। ভারত এবং প্রিনের 
মনযে ভাল সম্পকক  শুযুমাে আমানদর দদনের পনেই সহায়ক েয় তা আমানদর অঞ্চল এবং প্রবনশ্বর 
োপ্রত, প্রস্থপ্রতেীলতা এবং সমৃপ্রির দেনেও গুরুত্বপূণক। িযােমন্ত্রী লেে কনরনেে দে দকাপ্রভড-19 
অপ্রতমাপ্রর পরস্পনরর সানথ েুি আজনকর প্রবনশ্বর কথা আমানদর স্মরণ করায় এবং দসই কারনণ এর 
প্রবরুনি দমাকাপ্রবলা করার  জেে প্রবশ্ববোপী একনোনগ  িকৃত উনদোগ গ্রহণ করা িনয়াজে এবং 
আমানদর দইু দদনের মনযে প্রেকট উন্নয়েমূলক অংেীদাপ্ররত্বনক আরও গভীরতর এবং েপ্রিোলী করার 
জেে এবং আগামী বেরগুপ্রলনত তা আরও উচ্চতর পেকানয় প্রেনয় োওয়ার জেে প্রতপ্রে প্রিনের 
িযােমন্ত্রীর সানথ একনোনগ কাজ করার বোপানর িতোো কনর আনেে।  

4. মােেীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এস জয়েঙ্কর প্রিনের প্রবনদেমন্ত্রীনক দলখা তার প্রিঠিনত মতবে কনরনেে 
দে গত সাত দেনক ভারত ও প্রিনের মনযে সম্পকক  পেকাপ্ত িসাপ্ররত হনয়নে এবং তা ক্রমে ববপ্রিেপণূক 
এবং বহুমুখী হনি। প্রতপ্রে আরও বনলনেে দে ঐপ্রতহাপ্রসক বর্কপূপ্রতক  উদোপনের জেে দে োোপ্রবয 



কাজকনমকর পপ্ররকল্পো করা হনয়প্রেল দকাপ্রভড-19 অপ্রতমাপ্ররর কারনণ দইু পেই তা সম্পন্ন করনত 
অসমথক হনয়নে। তা সনেও আগামী মাসগুপ্রলনত আমানদর উপ্রিত সহনোপ্রগতামূলক কাজ িাপ্রলনয় োওয়া 
এবং আমরা এবং প্রবশ্ব েখে দকাপ্রভড-19 অপ্রতমাপ্ররনক প্রেয়ন্ত্রণ করনত সমথক হব তখে এই 
ঐপ্রতহাপ্রসক ঘটো উদোপে করব এমেভানব োনত তার িকৃত তাৎপেক িপ্রতফপ্রলত হয় এবং তা দইু 
দদনের জেগনণর কানেই আকুল কামোর প্রবর্য় হয়। 

5. দকাপ্রভড-19 অপ্রতমাপ্ররর কারনণ ভারত  ও প্রিে দইু দদনের মনযে কূটনেপ্রতক সম্পকক  স্থাপনের 
70 তম বর্ক পপূ্রতক  উদোপে উপলনে দে োোপ্রবয কাজকনমকর পপ্ররকল্পো করা হনয়প্রেল তার িস্তুপ্রত 
প্রেনত এবং তা সম্পন্ন করনত এখেও সমথক হনয় উঠনত পারা োয় প্রে। েপ্রদও দকাপ্রভড-19 
অপ্রতমাপ্ররর সংক্রমনণর কারনণ উদূ্ভত হতবপু্রিকর পপ্ররপ্রস্থপ্রতর িোনলনের সম্মুখীে হনয় িনলনে দইু দদে 
তা স্বনেও  তারা এই ঐপ্রতহাপ্রসক স্মপৃ্রত উৎসব পালনের জেে যারাবাপ্রহকভানব আনলািোয় প্রেেুি 
রনয়নে োনত এর তাৎপনেকর িকৃত িপ্রতফলে ঘনট এবং তা দইু দদনের জেগনণর কানে আকুল 
কামোর প্রবর্য় হনয় ওনঠ। দইু পেই বতক মানে েুগ্মভানব একটি দলানগার েকো করনে োনত তা এই 
উদোপনের ববপ্রেষ্ট হনয় ওনঠ। 

 

প্রেউ প্রদপ্রি  

এপ্রিল 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.                      


