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7তম ভাৰত-মংগ ালীয়া যুটীয়া পৰৰষদৰ বৈঠক সহগযাৰ তাৰ ওপৰত
ডিচেম্বৰ 03, 2020
1. ভাৰত-মংচিালীয়া যুটীয়া পডৰষদৰ সহচযাডিতাৰ ওপৰত 7তম বৈঠক 03 ডিচেম্বৰ 2020
তাডৰচে ভাৰেু ুচেল ধৰচে অনুডিত হয়। এই বৈঠকেনত সহ-সভাপডতত্ব কচৰ ভাৰত েৰকাৰৰ
ডৈচদশ ডৈষয়ক মন্ত্ৰী (ই এ এম), িঃ এছ জয়শংকৰ, আৰু মংচিালীয়া েৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু
প্ৰমুে মন্ত্ৰীপডৰষদ সডেৈ, মহামানু ডমঃ এল অয়ুন-আৰডিচন।
2. দুচয়াজন মন্ত্ৰীচয় ডৈসৃত আচলােনা কচৰ ৈহল পডৰসৰৰ ডৈষয়ৰ ওপৰত ডিপক্ষীয় সহচযাডিতাৰ
সন্দভত ত। দুচয়াজন মন্ত্ৰীচয় েম’ 2015 েনৰ মংচিালীয়া ৰাষ্ট্ৰলল প্ৰধান মন্ত্ৰী নচৰন্দ্ৰ েমাদীৰ
ঐডতহাডসক ভ্ৰমেৰ কথা স্মৰে কচৰ য’ত দুচয়ােন েদশৰ মাজৰ আংশীদাৰীত্ব েকৌশলিত
আংশীদাৰীত্বৰ স্তৰলল পডৰেত বহডছল। দুচয়া পক্ষই েেচেম্বৰ 2019 েনৰ মংচিালীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপডত,
ডমঃ োল্টমাডজন ৈাটু লিাৰ ভাৰত ভ্ৰমেৰ কথা স্মৰে কচৰ, এয়া উচেে কডৰ েয এই ভ্ৰমেসমূচহ
ডিপক্ষীয় ৈাচধান আৰু পাৰস্পডৰক নীডত শডিশালী কৰাত ৈহুত অেদান ডদচছ।
3. মন্ত্ৰী দুজচন উচেে কচৰ েয এই ৈছৰচটা 65তম ৈাডষতকী হয় ভাৰত আৰু মংচিালীয়াৰ মাজত
কূটলনডতক সম্পকত স্থাপনৰ। েতওঁচলাচক সন্তুডিচৰ উচেে কচৰ েয দুচয়ােন েদশৰ মাজৰ সম্বধ
িভীৰ আৰু শডিশালী বহ পডৰচছ, ডৈচশষলক েযাো েকইৈছৰমানত।
4. কূটলনডতক সম্পকত স্থাপনৰ 65তম ৈাডষতকী উপলচক্ষু, মংচিালীয়ান পক্ষই মংচিাল িাক েসোই
ডৰজু কৰা এক ডৈচশষ টিকট মুকডল কচৰ। ডৈচদশ ডৈষয়ক মন্ত্ৰীচয় ৰাষ্ট্ৰীয় পাণ্ডুডলডপ অডভযানৰ
অন্তিতত ভাৰত েৰকাচৰ প্ৰকাশ কৰা মংচিাডলয়ান কাঞ্জুৰৰ 25েন েণ্ড ভাৰেু ুচেল ধৰচে প্ৰদান
কচৰ। এয়া 108 েণ্ডৰ এক েৈৌদ্ধ ধমতৰ ধমতসম্মত গ্ৰন্থ।
5. দুচয়াজন মন্ত্ৰীচয় ধনাত্মকভাচে ডনৰীক্ষে েকচৰ আঞ্চডলক আৰু ৈহুপক্ষীয় মঞ্চত দুচয়ােন েদশৰ
মাজৰ সম্পকত ৰ আৰু এই পৰম্পৰা অৈুাহত ৰাডেৈলল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ইজচন ডসজনক
সমথতন কডৰৈলল মাডন্ত হয়।
6. ভাৰত পক্ষই মংচিালীয়াই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় েসৌৰ েজাঁট েযাি কৰাৰ ডসদ্ধান্তৰ আদৰডে জনাই। দুচয়া
পক্ষই মাডন্ত হয় েয এই পদচক্ষচপ ভাৰত, মংচিালীয়া আৰু ডৈশ্বত েফা শডিৰ ৈুেহাৰ আৰু
অডধক প্ৰোৰ কডৰৈ।

7. দুচয়া পক্ষই মাডন্ত হয় উলানৈাটাৰত এক আয়ুস তথু েকন্দ্ৰ অডত শীচে স্থাপন কৰাত। ভাৰতীয়
পক্ষই ডনজৰ প্ৰশংসা জ্ঞাপন কচৰ মংচিালীয়াই ভাৰতীয় নািডৰকৰ ৈাচৈ ‘আিমনত ডভজা’ আৰম্ভ
কৰাৰ ৈাচৈ।
8. মন্ত্ৰীচকইজচন সন্তুডি প্ৰকাশ কচৰ েয েকাডভি-19 মহামাৰীৰ প্ৰতুাহ্বানৰ স্বচেও, েযাচে েকই মাহত
দুচয়ােন েদশৰ মাজত ডৈচশষ ফ্লাইটৰ ৈুেস্থা কৰা বহডছল, যাৰ ফলত দুচয়া ফালৰ নািডৰচক
ডনজ ডনজ েদশলল উভডত যাৈ পাডৰডছল। দুচয়াজন মন্ত্ৰীচয় ভাে ডৈডনময় কচৰ সম্ভােু সহচযািৰ
েক্ষত্ৰত েকাডভি-19ৰ বসচত যুডঁ জৈলল, যাৰ ডভতৰত আডছল ভডেষুচত ভাৰতৰ পৰা মংচিালীয়াই
েকাডভি-19ৰ টীকা ক্ৰয় কৰা।
9. বৈঠকেনত, দুচয়া মন্ত্ৰীচয় েলন্ত ডৈকাশ আংশীদাৰীত্ব প্ৰকল্পৰ ডস্থডত ডনৰীক্ষে কচৰ, যাৰ ডভতৰত
থাচক 1.236 ডনেৈত মাডকত ন িলাৰৰ লাইন অফ েক্ৰডিট েতল েশাধনািাৰ প্ৰকল্প আৰু 20 ডনযুত
মাডকত ন
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10. দুচয়া পক্ষই সহচযাডিতাৰ ওপৰত ভাৰত-মংচিালীয়া যুটীয়া পডৰষদৰ আিন্তুক বৈঠক 2021 েনত
অনুডিত কডৰৈলল মাডন্ত হয়।
নতু ন ৰদল্লী
ৰিগেম্বৰ 03, 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.

