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হুনডাই পাকিস্তান দ্বাৰা তথািকথত িাকিৰ ঐিযভাৱ কিৱসৰ ওপৰত এি 
সামাকিি মাধ্যমৰ পষ্টৰ কিষয়ে সংিাি মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত চৰিাৰী 
মুখপাত্ৰৰ প্ৰকতকিো 
ফেব্ৰুৱাৰী 08, 2022 
 
হুনডাই পাকিস্তান দ্বাৰা তথািকথত িাকিৰ ঐিযভাৱ কিৱসৰ ওপৰত এি সামাকিি মাধ্যমৰ 
পষ্টৰ কিষয়ে সংিাি মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰকতকিো কিচায়প চৰিাৰী মখুপাত্ৰ, শ্ৰী অকৰন্দম 
িাগছীয়ে িে: 
 
"আমি এক সািামিক িাধ্যিৰ পষ্ট ফেমিছ াোঁ তথাকমথত কামিৰ ঐকযভাৱ মেৱসৰ ওপৰত মি হুনডাই 
পামকস্তাছন কমৰম ল। ৰমিিাছৰ, 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তামৰছি, এই সািামিক িাধ্যিৰ পষ্টছ াৰ 
তৎক্ষণাৎ মপ ত, মিউলত আিাৰ েছূত হুনডাই িুিয কািযালয়ৰ সসছত ফিাগাছিাগ কছৰ আৰু এক 
স্পমষ্টকৰণ োিী কছৰ। এই অপিানিনক পষ্ট তাৰ মপ ত আোঁতৰাই মেয়া হয়। ফকামৰয়া গণৰািযৰ 
েতূক ফিাৱা কামল 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তামৰছি মিছেশ মিষয়ক িন্ত্ৰালছয় িামত পঠিয়াই। হুনডাই 
পামকস্তানৰ দ্বাৰা এক অগ্ৰহণছিাগয সািামিক িাধ্যিৰ পষ্টৰ ওপৰত িৰকাৰৰ কছ াৰ অসছতাষৰ কথা 
ফতওোঁক অৱগত কৰা হয়। এয়া উছেি কৰা হয় ফি এই মিষয়ছ াৰ সসছত ভাৰতৰ আঞ্চমলক অিণ্ডতা 
িমিত িাৰ ফক্ষত্ৰত ফকাছনা আছপাি নাই। আমি আশা কমৰম ছলাোঁ ফি ফকাম্পানীছ াছৱ এছন মিষয়ছিাৰ 
সঠিকভাছৱ সছবাধ্ন কমৰিলল উপিুক্ত কািয কমৰি। ফকামৰয়া গণৰািযৰ মিছেশ িন্ত্ৰী, িাননীয় মিিঃ 
 ুুং ইউই-য়ুংছয় আমি ৰামতপুৱা মিছেশ মিষয়ক িন্ত্ৰীক কল কছৰ। ফতওোঁছলাছক মিমভন্ন মিষয় আছলািনা 
কৰাৰ লগছত, ফকামৰয়া গণৰািযৰ মিছেশ িন্ত্ৰীছয় প্ৰকাশ কছৰ ফি এই সািামিক িাধ্যিৰ পছষ্ট 
ভাৰতৰ িনগণ আৰু িৰকাৰক সৃমষ্ট কৰা অসছতাষকলল ফতওোঁছলাক অমত ক্ষিাপ্ৰাথী। 
 
হুনডাই ি ৰছি এক মিিৃমত িামৰ কছৰ ভাৰতৰ িনগণলল গভীৰ আছক্ষপ প্ৰকাশ কমৰ আৰু এয়া 
স্পষ্ট কছৰ ফি ফতওোঁছলাছক ৰািলনমতক িা ধ্ামিযক মিষয়সিূহত িতিয প্ৰোন নকছৰ। 
 
ভাৰছত মিমভন্ন িণ্ডত মিছেশী ফকাম্পানীৰ মিমনছয়াগক স্বাগতি িনাইছ । মকন্তু, লগছত এয়াও আশা 
কছৰ ফি ফতছন ফকাম্পানী িা ফতওোঁছলাকৰ অুংশীোৰসকছল সািযছভৌমিত্ব আৰু আঞ্চমলক অিণ্ডতাৰ 
মিষয়সিূহত অসতয আৰু মিভ্ৰামতকৰ িতিয কৰাৰ পৰা মিৰত থাছক।" 
 
নতুন কিল্লী 
ফেব্ৰুৱাৰী 08, 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. 
 
 


