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ে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
দুেয়াপ�ৰ �িতিনিধ সকেল দুেয়ােদশৰ বােব গৰু� থকা বািণজয্,িবিনেয়াগ আৰু
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৷ দুেয়াপ�ই আ�িলক আৰু েগালকীয় অথর্নীিতৰ পিৰি�িত স�েকর্ বৃহৎ অথর্নীিতৰ
আচঁ িনৰ সহেযািগতাৰ দৃি�েকােনেৰ আৰু িবষয়সমুহৰ তথা �তয্া�ান সমুহ সমাধান
কৰাৰ ল�য্েৰ দুেয়াপ�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 দুেয়াপ�ই আেলাচনাত গৰু� িদেয় ৷দুেয়াপ�ই সংযু�
ৰা�, �প-২০ আৰু িবআৰএইিচএচ(ি��)ৰ বহপ�ীয় গাঁথিনৰ �সংগ সমুহত
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এেকলেগ যুটীয়া ভােৱ কামেবাৰ আেগাৱাই িনবৈল িস�া� �হন কিৰেছ ৷এই স�ে�

মুখয্ এেজ�ী সমুেহ এই আচঁ িন সমুহ কাযর্য্ত ৰূপায়ন কৰাৰ বােব �েয়াজনীয় ন�া
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বােবও দুেয়াপ�ই �া�ৰ কেৰ ৷
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