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প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীদয় আপ্ৰি গধূপ্ৰল চীনৰ ৰাপ্ৰিিক উপদেশক আৰু প্ৰিদেশ মন্ত্ৰী প্ৰমিঃ ৱাাং য়ীৰ সৈদে 
ফ ান ফ াদগ এক িােত ালাপ কদৰ। এই িােত ালাপ চীন পক্ষৰ  ালৰ পৰা এই পপ্ৰৰপ্ৰিপ্ৰেে ভাৰেৰ সৈদে 
ফেওঁদলাকৰ ৈহানুভূপ্ৰে আৰু ৈমদিেনা জ্ঞাপন কপ্ৰৰিলল  কৰা অনুদৰাধে আদয়ািন কৰা হয়। 

প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীদয় প্ৰিদেশ মন্ত্ৰী ৱাাং য়ী-ক ধনিিাে জ্ঞাপন কদৰ ফেওঁৰ অনুভূপ্ৰেৰ িাদি আৰু 
ভাৰেে ফকাপ্ৰভড-19 মহামাৰীৰ প্ৰিেীয় ফধৌদৱ উত্থান কৰা িেিাহ্বানৰ ৈন্মুখীন ফহাৱাৰ িাদি অিিাহে 
িদচষ্টাৰ প্ৰিষদয় ফেওঁক অৱগে কদৰ। ফেওঁ কয় ফ  চৰকাৰ ৈম্পূৰ্তৰূদপ েঢ়ৃ ৈকদলা কপ্ৰৰিলল এই 
িেিাহ্বান অপ্ৰেক্ৰম কৰাৰ িাদি। 

প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীদয় এই ৈন্দভত ে ভাৰেীয় স্বত্তাৈকলৰ উদেখ কদৰ প্ৰ দিাৰ ইপ্ৰেমদধি চীনৰ 
ফ াগানকাৰীৰ পৰা িাপ্ৰৰ্প্ৰিিকভাদৱ িদয়ািনীয় ৈামগ্ৰী আৰু ফকঁচামাল ক্ৰয় কপ্ৰৰ আদে। মন্ত্ৰীিদন কয় ফ  
এই িপ্ৰক্ৰয়াদ া ৈাধন হ'ি  প্ৰে প্ৰিপ্ৰভন্ন পপ্ৰৰিহন কপ্ৰৰডৰ আৰু ৈামগ্ৰী কপ্ৰঢ়ওৱা প্ৰিমান মুকপ্ৰল থাদক আৰু 
িদয়ািনীয় পপ্ৰৰিহন ৈমথতন দ্ৰুেভাদৱ প্ৰনপ্ৰিে কৰা হয়। ফেও ঁফিাৰ প্ৰেদয় ফ  ফকাপ্ৰভড-19 মহামাৰীৰ 
েদৰ গুৰুেৰ িেিাহ্বানদিাৰৰ িাদি, প্ৰ  ৈকদলা ফেশে িভাৱ ফপলাইদে, গুৰুেৰ আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় ৈহদ াপ্ৰগোৰ 
িদয়ািন। 

প্ৰিদেশ মন্ত্ৰী ৱাাং য়ী-ফয় ফকাপ্ৰভড-19 মহামাৰীক মানৱোৰ এক পাৰস্পপ্ৰৰক শত্ৰু িুপ্ৰল িিাখিা কদৰ আৰু 
ৈন্মে হয় ফ  এক একপ্ৰিে িপ্ৰেপ্ৰক্ৰয়াৰ ওপৰে ৈমন্বয়ৰ িদয়ািন আদে। ফেও ঁকয় ফ  চীদন ভাৰে 
চৰকাৰৰ িদচষ্টাৈমূহৰ ৈমথতন কদৰ আৰু প্ৰনপ্ৰিে কপ্ৰৰি ফ  ভাৰেীয় স্বত্তাৈকললল ৈকদলা ৈামগ্ৰী প্ৰিনা 
পলদম িিাহ কপ্ৰৰি। চীন ফকাম্পানীদিাৰক উৎৈাপ্ৰহে আৰু ৈমথতন কৰা হ'ি িদয়ািনীয় ৈামগ্ৰীৈমূহ 
প্ৰিপ্ৰলকৰৰ্ কপ্ৰৰিলল। প্ৰিমানিন্দৰ, ৰপ্তাপ্ৰন প্ৰিভাগ আৰু প্ৰিমান ফৈৱািোনকাৰীৈকলক প্ৰনদেতশ প্ৰেয়া হ'ি 
ৈামগ্ৰী িাধাহীন চলাচল ৈাধন কপ্ৰৰিলল। ভাৰেৰ পৰা চা ত াৰ প্ৰিমানদিাৰক আেৰপ্ৰৰ্ িদনাৱা হ'ি আৰু 
ভাৰেীয় পক্ষই উত্থাপন কৰা প্ৰনপ্ৰেতষ্ট ৈমৈিাদিাৰ অনপ্ৰে পলদম ৈমাধা কৰা হ'ি। প্ৰিদেশ মন্ত্ৰী ৱাাং য়ী-
ফয় চীন চৰকাৰৰ  ালৰ পৰা আন ৈকদলা িদয়ািনীয় উপ ুক্ত ৈহায় িোন কদৰ। 



েদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় লগদে পূৱ লাডাখৰ  িকৃে প্ৰনয়ন্ত্ৰৰ্ ফৰখাৰ (এলএপ্ৰচ) ৈকদলা ৈাংঘাে প্ৰিন্দুৰ 
প্ৰনৰস্ত্ৰীকৰৰ্ ৈম্বন্ধীয় িাকী থকা প্ৰিষয়ৈমূহ আদলাচনা কদৰ। প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰীদয় িনাই ফ   প্ৰেও 
িেৰদ াৰ আগভাগে প্ৰনৰস্ত্ৰীকৰৰ্ৰ িপ্ৰক্ৰয়া আৰম্ভ সহপ্ৰেল, ফৈয়া এপ্ৰেয়াললদক অৈমাপ্ত সহ আদে। ফেও ঁ
ফিাৰ প্ৰেদয় ফ  এই িপ্ৰক্ৰয়া অনপ্ৰে পলদম ৈমাপ্ত কৰাদ া িদয়ািনীয়। ৈীমান্ত অঞ্চলে শাপ্ৰন্ত আৰু িশাপ্ৰন্তৰ 
ৈম্পূৰ্ত পুনদৰাদ্ধাদৰ প্ৰিপক্ষীয় ৈম্পকত ে িগপ্ৰে ৈক্ষম কপ্ৰৰি। েদুয়ািন মন্ত্ৰীদয় এই প্ৰিষয়ে চৰকাৰী স্তৰে 
আদলাচনা অিিাহে ৰাপ্ৰখি। 

এই ফ ান িােত ালাপৰ ৈামৰপ্ৰৰ্ হয় প্ৰিদেশ মন্ত্ৰীৈকলৰ প্ৰিক্স আৰু আৰআইপ্ৰচ সিঠকৰ ওপৰে এক চমু 
আদলাচনাদৰ প্ৰ  ওচৰ ভপ্ৰৱষিেে ভাৰেীয় ৈভাপপ্ৰেত্বৰ অধীনে অনুপ্ৰিে হ'িলল ৈূপ্ৰচে সহ আদে। প্ৰিদেশ 
মন্ত্ৰী ৱাাং য়ী-ফয় এই অনুিানদকই াে প্ৰনিৰ অাংশগ্ৰহৰ্ প্ৰনপ্ৰিে কদৰ। 
 
নতুন বেল্লী 
এবিল 30, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


