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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী জয়শংকৰ আৰ ুচীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মহামানয বমিঃ ৱ ং য়ীৰ 
মাজৰ ৱ ান ৱ াদে িাৰ্ত ালাপ 
জনু 17, 2020 
 

1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰ ুচীনৰ ৰাষ্ট্ৰ উপদেষ্টা মহামানয ৱ েং য়ীৰ মাজত লাডাখৰ ৱশহতীয়া 
বিবত সন্দৰ্ভ ত আবজ েপুৰীয়া এটা ৱ ান ৱ াদে িাতভ ালাপ হয়।  

 
2. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় 15 জনু 2020 তাবৰদখ ৱেল ান উপতযকাত ৱহা া সেংঘষভৰ ৰ্াৰত 

চৰকাৰৰ প্ৰবতিাে কদ াৰ ৰ্াষাদৰ প্ৰকাশ কদৰ। ৱতওঁ পুনৰািৃবি কদৰ 6 জনুত ৱহা া ৱজযষ্ঠ 
ৱসনা ৱসনাপবতসকলৰ এক বি কত, এক চুবি কৰা বহবিল লাইন অ  একচুযদ ল কণ্ট্ৰল 
(এল এ বচ)ত তীব্ৰতা হ্ৰাস আৰু বনবিয়তাৰ ওপৰত। ৱ া া গুদটই সপ্তাহ ৰূ্বম 
ৱসনাপবতসকদল বনয়মীয়াকক ল’ে বহবিল এই ঐকযমতয কা ভকৰী কৰাৰ িাদি।  বেও 
পবৰবিবতত অলপ উন্নবত  আবহবিল, চীন পক্ষই ৱেল ান উপতযকাত এক ে ন েবিি 
বিচাবৰবিল এল এ বচ-ৰ আমাৰ  াদল। ৱ বতয়া এয়া এক বিিােৰ উৎস বহ পবৰল, চীদন 
পক্ষই এক পূিভকবিত আৰ ুপবৰকবিত কা ভ কদৰ ব  ৱপানপটীয়াকক োয়ী আবিল বহেংসা আৰ ু
আঘাতপ্ৰাবপ্তৰ িাদি। এয়া এক প্ৰবতছ্ববি আবিল ৰূ্বমত তথ্য সলবন কৰাৰ এক উদেশযৰ 
আমাৰ সকদলা চুবিৰ উলেংঘনত বিবত পবৰ তভ ন নকবৰিকল কৰাৰ।  

 
3. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় এয়া উদেখ কদৰ ৱ  এই অপ্ৰতযাবশত বিকাশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ভ প্ৰৰ্া  

পবৰি বিপক্ষীয় সম্পকভ ত। এই সময়ত প্ৰদয়াজন আবিল চীন ৱেদশ বনজৰ কা ভৰ বনৰীক্ষৰ্ 
কবৰ শুধৰবৰ্ ৱখাজ ৱলা াৰ। েইু পক্ষই বনষ্ঠাদৰ আৰু আন্তবৰকৰ্াদি ৱজযষ্ঠ ৱসনাপবতসকদল 6 
জনুত ৱলা া িুজািুবজ কা ভকবৰ কবৰি লাদে। েইু  ালৰ ৱসনাই বিপক্ষীয় চুবি আৰু নীবতৰ 
অ লম্বন কবৰি লাদে। ৱতওঁদলাদক কদ াৰৰ্াদি লাইন অফ্  একচুযদ ল কণ্ট্ৰল সন্মান আৰ ু
লক্ষয কবৰি লাদে আৰু ৱসয়া পবৰ তভ ন কৰাৰ ৱকাদনা একক কা ভ কবৰি নালাদে। 

 
4. চীনৰ ৰাষ্ট্ৰ উপদেষ্টা আৰ ু বিদেশ মন্ত্ৰীদয়, বনজৰ  ালৰ পৰা, ৱশহতীয়া পবৰবিবতৰ ওপৰত 

চীনৰ বিবতৰ কথ্া অ েত কদৰ। 
 

5. আদলাচনাৰ ৱশষত, এয়া মাবন্ত ৱহা া হ’ল ৱ  সামবিক পবৰবিবত এক োবয়ত্বশীল ধৰদৰ্ 
পবৰচালন কৰা হ’ি, আৰু েইু পক্ষই 6 জনুৰ বনবিয়তা িুজািবুজ বনষ্ঠাদৰ কা ভকবৰ কবৰি। 
ৱকাদনা পক্ষই এদন এদকা কা ভ নকদৰ ব  পবৰবিবতৰ অ নবত ঘটাি পাদৰ, িৰঞ্চ বিপক্ষীয় 
চুবি আৰু নীবতৰ আধাৰত শাবন্ত আৰু বিৰতা বনবিত কবৰি। 

 
নৰু্ন বেল্লী 
জনু 17, 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. 


