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পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং চীনের ষ্টেট কাউন্সিলর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী
মােেীয় ন্সমিঃ ওয়াং ইন্সয়র মনযে ষ্টটন্সলন াে কনথাপকথে
এন্সিল 30, 2021
আজ সন্ধ্যায় বিদেশমন্ত্রীর সাদে চীদের স্টেট কাউবিলর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মােেীয় বমিঃ ওয়া়াং ইবয়র
সাদে স্টটবলদ াদে কদোপকেে হয়। এই সবন্ধ্ক্ষদে ভারতদক তাদের সহােুভূবত ও একাত্মতা জাোদত
চাইবেজ পদক্ষর অেুদরাদে এই স্ট াোলাদপর িযিস্থা করা হদয়বিল।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার সহােুভূবতর জেয পররাষ্ট্রমন্ত্রী মােেীয় ওয়া়াং ইবয়দক েেযিাে জাোে এি়াং ভারদতর
COVID-19 মহামারীর বিতীয় তরঙ্গ িারা উত্থাবপত চযাদলঞ্জ স্টমাকাদিলায় চলমাে প্রদচষ্টা সম্পদকে
অিবহত কদরে। বতবে িদলে স্টে এই চযাদলঞ্জ কাটিদয় উঠদত প্রদয়াজেীয় সি বকিু করার জেয
সরকার সম্পূেে েৃ় ঢ়প্রবতজ্ঞ।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রসদঙ্গ উদেখ কদরে স্টে ভারতীয় োগবরকরা ইবতমদেয চীদে সরিরাহকারীদের কাি
স্টেদক প্রদয়াজেীয় িাবেবজযক পেয ও কাাঁচামাল স়াংগ্রহ করদি। মন্ত্রীমদহােয় আদরা িদলে স্টে বিবভন্ন
পবরিহে কবরদ ার এি়াং কাদগো ফ্লাইট চালু োকদল এি়াং প্রদয়াজেীয় সরিরাহ রুত ত বেব ত করা
স্টগদল এই প্রবিয়া সহজ হদি। মন্ত্রী স্টজার বেদয় জাোে স্টে COVID-19 মহামারীর মদতা গুরুতর
চযাদলঞ্জ সমস্ত স্টেশদক প্রভাবিত করার সময়, জরুরী আন্তজোবতক সহদোবগতা প্রদয়াজে।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়া়াং ইবয় COVID-19 মহামারীদক মােিজাবতর সাোরে শত্রু বহসাদি উদেখ কদরে
এি়াং সবিবলত সমন্বদয়র প্রদয়াজেীয়তা সম্পদকে সিত হে। বতবে িদলে স্টে চীে ভারত সরকাদরর
প্রদচষ্টাদক সমেেে কদর এি়াং স্টকােও প্রকাদরর বিলম্ব িাডাই প্রদয়াজেীয় স়াংস্থাগুবল ভারতীয়
োগবরকদের বেব ত সাহােয করদি। চাইবেজ স়াংস্থাগুবল প্রদয়াজেীয় উপকরে সরিরাহ ও সহায়তা
করদত উৎসাবহত। বিমােিন্দর, শুল্ক এি়াং বিমাে স়াংস্থাগুবলদকও পেয চলাচল সহজতর করার জেয
বেদেে শ স্টেওয়া হদি। ভারত স্টেদক চাটো ে ফ্লাইটগুবলদক স্বাগত জাোদো হদি এি়াং ভারতীয় পক্ষ স্টেদক
উত্থাবপত সমসযাগুবল রুত ত সমাোদের িযিস্থা করা হদি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়া়াং ইবয় চীে সরকাদরর পক্ষ
স্টেদক প্রদয়াজেীয় অেয স্টে স্টকােও উপেুক্ত সহায়তার প্রস্তাি বেদয়বিদলে।
েুই মন্ত্রী পূিে লাোদখর প্রকত বেয়ন্ত্রে স্টরখা (এলএবস) িরাির সমস্ত স়াংঘর্ে স্টকন্দ্র স্টেদক
বেবিয়করে স়াংিান্ত গুরুত্বপূেে বির্য় বেদয়ও আদলাচো কদরে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাোে স্টে এই িিদরর
শুরুদত বেবিয়করে প্রবিয়া শুরু হদলও তা অসম্পূেে স্টেদক োয়। বতবে িদলে এই প্রবিয়া রুত ত

সম্পন্ন করা জরুবর বিল। সীমান্তিতী এলাকায় পুদরাপুবর শাবন্ত ব বরদয় আোর প্রদচষ্টা বিপাবক্ষক
সম্পদকে র অগ্রগবত ঘটাদি। েুই মন্ত্রী এই বির্দয় সরকারী পেোদয় আরও আলাপচাবরতা চাবলদয় স্টেদত
সিত হদয়দিে।
অেূর ভবির্যদত ভারতীয় সরকাদরর অেীদে অেুবিত বিকস এি়াং আরআইবস বিঠক সম্পদকে স়াংবক্ষপ্ত
আদলাচোর মােযদম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্টটবলদ াে কল স্টশর্ হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়া়াং ইবয় এসি অেুিাদে
তাাঁর অ়াংশগ্রহদের বির্য়টি বেব ত কদরদিে।
ন্সেউ ন্সিন্সি
এন্সিল 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.

