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আিজ সি য়া ধান ম ী  নেৰ  মাদীেয় চীনৰ িবেদশ ম ী  ৱাং িয় 

আৰ ুচীনৰ ৰা পিত গৰাকীৰ িবেশষ দতূ  িশ িজনিপঙক হন কেৰ ৷ 

ধান ম ীেয় তওঁৈল ৰা পিত িশেয় তওঁৰ িবেশষ দতূৰ জিৰয়েত ৰন 

কৰা মৗিখক বাণীৰ িত শংসা ব  কেৰ ৷ চীন চৰকােৰ এই বানীৰ 
ৰা ভাৰতৰ নতুন চৰকাৰৰ সেত স  াপন কৰােটা িকমান ৰু পূণ 

সই িবষেয় ম য কেৰ ৷িব  দৰবাৰত ভাৰতৰ ইিতবাচক ভূিমকা স ে  

িয ধাৰনা তাক এই বানীৰ াৰা পুনৰ িনি ত কৰা হয় আৰ ুভিবষ তৰ 

বােব দেুয়ােদশৰ ি পা ীক স ৰ িদশ িনণয়ৰ অেথ ভাৰতৰ পৰা চীেন 
আশা আৰ ুই া ব  কিৰেছ কাৰন দেুয়াখন দেশ তওঁেলাকৰ িনজ দশৰ  

িবকাশৰ সেপান সমহু বা ৱত ৰপূািয়ত কৰাৰ বােব েচ া কিৰ আিহেছ ৷ 

 

চিলত বছৰৰ শষৰ ফােল চীনৰ ৰা পিত  িশ ল ভাৰতৰ িনম ন স ে  

ৰা পিতৰ িবেশষ দতূ গৰাকীক ধান ম ীেয় পুনৰ দাহােৰ ৷ ধানম ীেয়ও 

সানকােল চীন মনৰ বােব চীনৰ ধানম ী  লী কিকউইয়াংৰ আম ন 
হন কেৰ ৷দেুয়াখন দশৰ টৈনিতক ব ৱ া সমহুৰ জিৰয়েত এই মণ 

আৰ ুঅন ান  বঠক সমহু অনিু ত কৰাৰ ব ৱ া স েক আৰ ুব মখুী 

শীষ সি লন সমহুত নতা সকলৰ মতিবিনময়ৰ অেথ কাষিৰয়া বঠক 

অনিু ত কৰাৰ িবষেয় েয়াজনীয় বে াৱ  সমহুৰ বােব দেুয়া দেশ স  

ৰ া কিৰ চিলব ৷ 



 

িবকিশত এিছয়াৰ বােব ভাৰত আৰ ুচীনৰ মাজত বহৃৎ আকাৰত 

সহেযািগতাৰ চুৰ স াৱনা আেছ বিুল ধানম ী গৰাকীেয় ৰু পূণ ভােৱ 

মত কাশ কিৰেছ ৷ দেুয়া দেশ দেুয়ােদেশৰ এেক ধৰনৰ লাভালাভৰ 

উে েশ  অথৈনিতক অংশীদাৰ িহচােপ বািণ য আৰ ুিবিনেয়াগ স ে  

এেকলেগ কাম কিৰব লািগব ৷ চুবৰুীয়া দশ িহচােপ কতেবাৰ িবেশষ 
 সমহুত দেুয়া দেশ এেকলেগ আগবািঢ়ব লািগব , তেন ধৰনৰ িবেশষ 

 সমহু হল-স াসবাদৰ িবেৰাধী এেকলেগ যুিঁজব লািগব ,দেুয়ােদশৰ 

মাজত পৗৰািণক সভ তাৰ বংশনু েম স সািৰতভােৱ ঐিতহািসক আৰ ু

বৗি ক সং শ আিজও বহন কিৰেছ আৰ ু সেয় দেুয়া দশৰ মাজত 
চ ভােৱ সাং ৃ িতৰ িবিনময়ৰ বােব তৎপৰ হব লািগব বিুল ধানম ী 

গৰাকীেয় ৰু  সহকােৰ ম ব  কেৰ ৷ 

নতুন িদ ী 
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