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চীনে প াংগাং সনৰ বৰত এখে দ্বিতীয় দলাং দ্বেৰ্ম ণৰ কৰ ৰ খবৰ 
সম্পনকম  সাংব দ ৰ্ ধ্যনৰ্ কৰ  প্ৰশ্নৰ প্ৰদ্বত চৰক ৰী ৰ্ুখপ ত্ৰৰ 
প্ৰদ্বতদ্বিয়  
মে’ 20, 2022 
 
চীনে প েগাং দ্ববলত এখে দ্বিতীয় দলাং দ্বেৰ্ম ণৰ কৰ ৰ খবৰ সম্পনকম  সাংব দ ৰ্ ধ্যনৰ্ কৰ  প্ৰশ্নৰ 
প্ৰদ্বতদ্বিয়  দ্বিচ নপ চৰক ৰী ৰ্ুখ প ত্ৰ, শ্ৰী অদ্বৰন্দৰ্ ব গছীনয় কয়: 

“আমে চীনে প াংগাং সনৰ বৰত মেজৰ পূৰ্ৱৰ দলাংৰ সেীপত এখে দলাং মেেৱ ণ কমৰ থক ৰ ব তমৰ 
প্ৰতযক্ষ কমৰনে োঁ। এই দনু  খে দলাং এনে অঞ্চলত আনে মি 1960 দশকৰ পৰ  চীেৰ মব-আইেী 
দখলৰ অধীেত আনে। আমে মকমত  ও আে ৰ অঞ্চলত এনে মব-আইেী দখল স্বীক ৰ কৰ  ে ই, 
লগনত আমে চীেৰ অনেতুক দ বী ব  এনে মেেৱ ণ ক িৱ স্বীক ৰ কৰ  ে ই। আমে বহুব ৰ এ   স্পষ্ট 
কমৰনে োঁ মি জমু্ম আৰু ক মিৰ আৰু ল ড খ মকন্দ্ৰশ মসত অঞ্চল ভ ৰতৰ এক গুৰুত্বপূণৱ অাংশ আৰু 
আমে আশ  কনৰ োঁ মি আে মদশসেূনে ভ ৰতৰ স বৱনভৌমেত্ব আৰু আঞ্চমলক অখণ্ডত ৰ সন্ম ে কমৰব।  

এ   মেমিত কমৰবলল মি মদশৰ সুৰক্ষ  সম্পূণৱভ নৰ্ সুৰমক্ষত, চৰক নৰ সীে  আন্তঃগ োঁথমেৰ মবক শ 
বৃমি কমৰনে, মবনশষলক 2014 চেৰ পৰ , ি ৰ মভতৰত আনে পথ, দলাং আমদৰ মেেৱ ণ। চৰক ৰ 
প্ৰমতশ্ৰুমতবি সীে  অঞ্চলসেূেৰ আন্তঃগ োঁথমে মেেৱ ণৰ লক্ষযৰ প্ৰমত মকৰ্ল ভ ৰত মকৌশলগত আৰু 
সুৰক্ষ  প্ৰন  জে অজৱ েৰ ব নবই েে , মসই অঞ্চলসেূেৰ অথৱলেমতক উন্ন ে স ধে কৰ ৰ ব নবও। 
আৰু মেি , চৰক নৰ এক অমবমিন্ন তত্ত্ব ৰ্ধ ে ৰ নখ সকনল  মবক শ ক িৱৰ ওপৰত ি ৰ এক প্ৰভ ৰ্ 
আনে ভ ৰতৰ সুৰক্ষ ৰ ওপৰত আৰু সকনল  প্ৰন  জেী  পদনক্ষপ গ্ৰেণ কনৰ মদশৰ স বৱনভৌমেত্ব আৰু 
আঞ্চমলক অখণ্ডত  ৰক্ষ  কৰ ৰ ব নব।” 

েতুে দ্বদল্লী 
মৰ্’ 20, 2022 
 
 
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. 

  

 


