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February 26, 2021

বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকৰ আৰু চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় বমঃ ৱ ং বয়ৰ
মাজত ৱ ান ৱ াদে িাতত ালাপ
ফেব্ৰুৱাৰী 26, 2021
1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু চীনৰ ৰাবযিক পাবৰষে আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী, মাননীয় বমিঃ ফৱেং বয়দয়, ফ াৱা কাবি দুপৰীয়া ফোন ফ াদে িাৰ্ত ািাপ কদৰ।
দুদয়াযন বিদেশ মন্ত্ৰীদয় পূৱ িাডাখৰ বনয়ন্ত্ৰণ ফৰখাৰ পবৰবিৰ্ আৰু সামবিক ভাৰৰ্-চীন সম্পকত ৰ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূ হ আদিাচনা কদৰ।
2. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় ফচপ্তম্বৰ 2020 চনৰ্ মদকাৰ্ চীন বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সসদৰ্ ফহাৱা সিঠকৰ প্ৰসঙ্গ কদৰ 'ৰ্ ভাৰৰ্ীয় পক্ষই বনযৰ বচন্তা প্ৰকাশ
কবৰবিি চীন পক্ষৰ উদেযক আচৰণ আৰু বিৰ্াৱিা সিবন কৰাৰ িাদি একপক্ষীয় প্ৰদচষ্টাৰ ওপৰৰ্। ফৰ্ওঁ উদেখ কদৰ ফ ফ াৱা িিৰৰ্ বিপক্ষীয়
সম্বন্ধ গুৰু ৰ্ৰভাদৱ প্ৰভাবৱৰ্ সহদি। বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় কয় ফ সীমা প্ৰশ্ন সবমধান হ'িলি অিপ সময় িাবেি পাদৰ বকন্তু বহেংসাদক ধবৰ শাবন্ত
আৰু প্ৰশাবন্তৰ িিাঘাদৰ্, সম্পকত দ াৰ ওপৰৰ্ এক অবনিা তভাদৱ এক ক্ষবৰ্কৰ প্ৰভাৱ ফপিাি।
3. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীযদন কয় ফ ফ াৱা িিৰ মদকাৰ্ ফহাৱা ফৰ্ওঁদিাকৰ সিঠকৰ্, দুদয়াযন মন্ত্ৰীদয় মাবন্ত সহবিি ফ সীমান্ত অঞ্চিৰ পবৰবিবৰ্
দুদয়া পক্ষৰ িাদি অনু কূি নহয় আৰু বসদ্ধান্ত সিবিি ফ দুদয়া পক্ষৰ সীমান্ত ফসনা িদি বনযৰ আদিাচনা অিিাহৰ্ ৰাবখি, দ্ৰুৰ্ বনবিয়ৰ্া আৰু
শেংকা সহয কবৰি। মন্ত্ৰীযদন উদেখ কদৰ ফ দুদয়া পক্ষই ফৰ্বৰ্য়াৰ পৰা অবিবিন্ন ফ াোদ াে অিিাহৰ্ ৰাবখদি কূ লনবৰ্ক আৰু ফসনা মাধিম
দুদয়াদৰ ফ াদেবে। ইয়াৰ েিৰ্ প্ৰেবৰ্ িাভ সহদি ব দহৰ্ু এই মাহৰ আৰম্ভবণৰ্ দুদয়া পক্ষই ফপেংেেং চ' হ্ৰে অঞ্চিৰ্ সেিৰ্াদৰ বনবিয়ৰ্া অৱিম্বন
কবৰদি।
4. ফপেংেেং হ্ৰে অঞ্চিৰ্ সম্পূ ণত বনবিয়ৰ্া উদেখ কবৰ, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় কয় ফ দুদয়া পক্ষই এবৰ্য়া পূ ৱ িাডাখৰ বনয়ন্ত্ৰণ ফৰখাৰ িাবক সৰ ফ াৱা
বিষয়সমূ হ ফসানকাদি সমাধা কবৰি িাদে। ফৰ্ওঁ কয় ফ সকদিা সেংঘাৰ্ বিন্দু ৰ্ বনবিয়ৰ্া এিাৰ সম্পূ ণত হ'ফি, ফৰ্বৰ্য়া দুদয়া পক্ষই অঞ্চিদ াৰ্
ফসনাৰ ৰ্ীব্ৰৰ্া হ্ৰাস িহি দৃবিদৰ চাি পাবৰি আৰু শাবন্ত আৰু প্ৰশাবন্তৰ পুনিঃপ্ৰবৰ্ষ্ঠাৰ িাদি এদকিদে কাম কবৰি পাবৰি।
5. ৰাবযিক পাবৰষে আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী বমিঃ বয়দয়, বনযৰ োিৰ পৰা, সন্তুবষ্ট প্ৰকাশ কদৰ এবৰ্য়ালিদক ফহাৱা প্ৰেবৰ্ৰ ওপৰৰ্। এয়া এক গুৰু ত্বপূণত ফখায
আবিি সীমান্ত অঞ্চিৰ্ শাবন্ত আৰু প্ৰশাবন্তৰ পু নিঃপ্ৰবৰ্ষ্ঠাৰ ফক্ষত্ৰৰ্। ফৰ্ওঁ অনুভৱ কদৰ ফ দুদয়া পক্ষই ফচষ্টা কবৰি িাদে েিােিদিাৰ একবত্ৰৰ্
কবৰিলি। বিবভন্ন স্তৰৰ সাধাৰণ িু যন আন্তবৰকভাদৱ ৰূপায়ণ কৰাও প্ৰদয়াযনীয় আবিি। ফৰ্ওঁ সীমান্ত অঞ্চিদিাৰৰ্ পবৰচািন আৰু বনয়ন্ত্ৰণ উন্নৰ্
কৰাৰ প্ৰদয়াযনৰ বিষদয় কয়।
6. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় উদেখ কদৰ ফ দুদয়া পক্ষই সোদয় মাবন্ত আবিি ফ সীমান্ত অঞ্চিদিাৰৰ্ শাবন্ত আৰু প্ৰশাবন্ত ৰক্ষা কৰাদ া বিপক্ষীয় সম্পকত ৰ
উন্নয়নৰ প্ৰদয়াযনীয় বভবে আবিি। বিেিমান পবৰবিবৰ্ৰ িধতন দুদয়া পক্ষৰ িাদি অনু কূি নাবিি। ফসদয়, এয়া যৰুৰী আবিি ফ দুদয়া পক্ষই িাবক সৰ
ফ াৱা সমসিাদিাৰৰ এক দ্ৰুৰ্ সবমধানৰ িাদি এদকিদে কাম কদৰ। সকদিা সেংঘাৰ্ বিন্দু বনবিয় কৰা প্ৰদয়াযনীয় আবিি এই খণ্ডৰ্ ফসনািিৰ
ৰ্ীব্ৰৰ্া হ্ৰাস কৰাৰ বিদিচনা কৰাৰ িাদি। ই অকদিই শাবন্ত আৰু প্ৰশাবন্ত পু নিঃপ্ৰবৰ্ষ্ঠা কবৰি আৰু আমাৰ বিপক্ষীয় সম্পকত ৰ উন্নবৰ্ৰ িাদি পবৰবিবৰ্
প্ৰোন কবৰি।

7. বিদেশ মন্ত্ৰী ফৱেং বয়দয়ও উদেখ কদৰ ফ ভাৰৰ্ীয় পক্ষই 'বৰ্বন া পৰস্পৰ' (পাৰস্পবৰক সন্মান, পাৰস্পবৰক সেংদিেনশীিৰ্া আৰু পাৰস্পবৰক ৰু বচ)
সম্পকত দ াৰ পথ বহচাদপ। ফৰ্ওঁ মাবন্ত হয় আমাৰ মাযৰ িাদন্ধানৰ িহি দৃবষ্টৰ গুৰু ত্বৰ ওপৰৰ্। দুদয়াযন মন্ত্ৰীদয় ফ াোদ ােৰ্ থাবকিলি আৰু এক
হ' িাইন িাপন কবৰিলি মাবন্ত হয়।
নতুন বেল্লী
ৱ ব্ৰু াৰী 26, 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.

