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বৈদেশিক পশিক্ৰমা মন্ত্ৰীি চীনা বৈদেশিক মন্ত্ৰীি বৈদে বৈঠক 

ছেপ্টেম্বৰ 11, 2020 

 

1. বৈপ্টেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীপ্টে চীনৰ ৰাশযিক মন্ত্ৰী আৰু বৈপ্টেশিক মন্ত্ৰী ৱাাং শেৰ বৈপ্টে ১০ ছেপ্টেম্বৰ 
২০২০ োশৰপ্টে মপ্টকাে ৈাম্প্ৰশেক ভাৰে-চীন ৈীমান্তৰ অিাশন্তৰ শৈষেে এেশন শৈসৃ্তে বৈঠকে শমশিে 
হে| এই বৈঠক আঢ়ৈ ঘন্টাযশুৰ চপ্টি| 
 

2. বৈপ্টেশিক পশৰক্ৰমা মন্ত্ৰীপ্টে কে ছে ১৯৭৬ চনে ৰাযেেূ পেযােৰ ৈম্পকয ৈমূহ পুনৰ স্থাপন কৰাৰ আৰু 
১৯৮১ চনে ৈীমা ৈন্দভয ে আপ্টিাচনা অশনুশিে ছহাৱাৰ শপেে ভাৰে-চীন ৈম্পকয ই এক ৈৃহত্তৰ 
ইশেৈাচক গশে বিপ্টে| শেৈমেে ঠাপ্টে ঠাপ্টে শৈশভন্ন ঘটনা ৈাংঘটিে বহ আপ্টে, ৈীমান্ত অঞ্চিে িাশন্ত আৰু 
ৈম্প্ৰশে অটুট বহ আপ্টে| ফিস্বৰূপ্টপ, ভাৰে-চীন ৈহপ্টোশগোই ছেওঁপ্টিাকৰ মাযৰ ৈম্পকয ক অশিক গা়ৈ 
কৰাৰ িগপ্টে শৈশভন্ন ছেত্ৰৈমূহৰ শৈিাি ৰূপে শৈকাি ৈািন বহপ্টে| ভাৰেীে পেই শচশিে কশৰপ্টে ছে এই 
ৈীমান্তৰ শৈষেপ্টটাৰ ৈমািানৰ ৈাপ্টৈ ৈমে আৰু প্ৰপ্টচষ্টাৰ প্ৰপ্টোযন আৰু িগপ্টে এই কথাও  প্ৰভাৱ 
ছপিাইপ্টে| ছৈইগশেপ্টক, ৈাম্প্ৰশেক পশৰশস্থশেৰ পশৰপ্টপ্ৰশেেে এক োৎেশিক ৈমািান েপু্টোেন ছেিৰ ৈাপ্টৈই 
উপকাৰী হ'ৈ| 

 

3. এই বৈঠকে ভাৰেীে পেই চীনা ছৈনাৰ দ্বাৰা অষ্ট্ৰ-িষ্ট্ৰপ্টৰ ৈশিে বহ প্ৰকৃে শনেন্ত্ৰি ছৰো উিাংঘন 
কৰাৰ শৈষেপ্টটাৰ প্ৰশে ভাৰেৰ েীব্ৰ উপ্টদ্বগৰ কথা ৈিক্ত কপ্টৰ| ছৈনাৈাশহনীৰ এপ্টন শৈিাি ৈাংেিাে 
উপশস্থশে আৰু প্ৰকৃে শনেন্ত্ৰি ছৰোে ছেে পইন্টৰ ৈৃশষ্ট কৰাপ্টটা ১৯৯৩ আৰু ১৯৯৬ চনৰ চুশক্ত অনুৈশৰ 
উিাংঘনীে| এপ্টন বৈনি-ৈাশহনী ছমাোপ্টেন ৈম্পপ্টকয  চীনা পেই ছকাপ্টনা প্ৰেিেপ্টোগি স্পষ্টীকৰি শেো নাই| 
প্ৰকৃে শনেন্ত্ৰি ছৰোৰ আপ্টি-পাপ্টি চীনা ছৈনাৰ দ্বাৰা ৈাংঘটিে ছহাৱা শৈশভন্ন ৈাংঘষযমূিক ঘটনাই ছেিেনৰ 
শদ্ব-পাশেক চুশক্ত আৰু শনেমৈমূহৰ প্ৰশে অৱ্াক ৈূচাে| ভাৰেীে পেই স্পষ্ট ৰূপে অৱগে কশৰপ্টে ছে 
ছেওঁপ্টিাপ্টক ৈীমাপ্টৰোৰ চুশক্তৈমূহৰ ছেত্ৰে ৈম্পূিয ৈহপ্টোশগোৰ কামনা কপ্টৰ আৰু একপেীে ৰূপ্টপ এই 
নীশেৈমূহে উিাংঘা কৰাৰ ছকাপ্টনা প্ৰপ্টচষ্টা মাশন নিে| ছেওঁপ্টিাপ্টক এই কথাপ্টটা ছযাৰ শেপ্টে ছে ভাৰেীে 
বৈনিই ৈীমান্তৰ পশৰচািনাৰ বৈপ্টে যশিে ৈকপ্টিা চুশক্ত আৰু নীশে ৈুক্ষ্মোপ্টৰ অনুৈৰি কশৰপ্টে| 

 

4. এই ছেত্ৰে োৎেশিক কাম হ'ৈ ৈকপ্টিা ৈাংঘষযমূিক এপ্টিকাে বৈনি-ৈাশহনীৈমূহক আঁেৰাই অনাপ্টটা 
শনশিে কৰা|ভশৱষিপ্টে ছকাপ্টনা অপ্ৰীশেকৰ পশৰশস্থশে নহ'ৈৰ ৈাপ্টৈ এপ্টন কৰাপ্টটা অশে প্ৰপ্টোযনীে| 

ছৈনািেিৈকপ্টি ৈীমান্তৰ পৰা বৈনি-ৈাশহনীৈমূহক আঁেৰাই ছেওঁপ্টিাকৰ স্থােী ঠাইৈমূহঢি ছমাোপ্টেন কৰা 
প্ৰশক্ৰোৈমূহ ৈম্পন্ন কশৰৈ| 
 

5. ছেওঁপ্টিাকৰ আপ্টিাচনাৰ ছিষে, মন্ত্ৰীদ্বপ্টে পাঁপ্টচাটা শৈষেে এক চুশক্তে উপনীে হে শেপ্টে ছেওঁপ্টিাকক 
ৈাম্প্ৰশেক পশৰশস্থশেৰ বৈপ্টে ছমাকাশৈিা কৰাে ৈহাে কশৰৈ| 

 

 

নেুন শেল্লী 
ছেদেম্বি 11, 2020 

 

 

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. 


