Official Spokesperson's response to media queries on
China’s Land Boundary Law
October 27, 2021

চীনৰ ভূমি সীিা আইনৰ ওপৰত সংবাদ িাধ্যিৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰমত
চৰকাৰী িুখপাত্ৰৰ প্ৰমতমিয়া
অক্টোবৰ 27, 2021
চীনৰ ভূমি সীিা আইনৰ ওপৰত সংবাদ িাধ্যিৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰমতমিয়া মিচাপপ, চৰকাৰী িুখপাত্ৰ শ্ৰী
অমৰন্দি বাগছীপয় কয়:
“আমি লক্ষ্য কমৰক্ োোঁ যে চীক্ে এক েতু ে “ভূ মি সীিো আইে” জোমৰ কমৰক্
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তোমৰক্ে। এই আইেেক্ে আে বহুত কথোৰ মভতৰত এয়ো কয় যে চীক্ে ভূ মি সীিো মবষয়ৰ ওপৰত
মবক্েশী যেশসিূহৰ সসক্ত সোিৰমি কৰো বো েুটীয়োভোক্ে গৃহীত কৰো চু মিসিূহ অেলম্বে কক্ৰ। ইয়োত
লগক্ত সুমবধো আক্

সীিো অঞ্চলত মজলোসিূহৰ পুেৰ-সংগঠে কৰোৰ।

এয়ো উক্েেক্েোগয যে ভোৰত আৰু চীক্ে এমতয়োও সীিো প্ৰশ্ন সিোধো কৰো েোই। েুক্য়ো পক্ষ্ই সন্মত সহক্
এক েযোয়পূিণ, েুমিকৰ আৰু পোৰস্পমৰকভোক্ে গ্ৰহিক্েোগয সমিধোে সন্ধোে কমৰবলল সীিো প্ৰশ্নৰ এক সিোে
স্থোেত আক্লোচেোৰ যেোক্গমে। আমি লগক্ত বহুক্তো মিপক্ষ্ীয় চু মি, েীমত আৰু বযেস্থো সোিৰমি কমৰক্ োোঁ
অন্তেতীকোলত ভোৰত-চীে সীিো অঞ্চলৰ প্ৰকৃ ত মেয়ন্ত্ৰি যৰেোত শোমন্ত আৰু প্ৰশোমন্ত ৰক্ষ্ো কৰোৰ বোক্ব।
এই সন্দভণ ত, চীেৰ এই একপক্ষ্ীয় মসদ্ধোন্ত এক্ে এক আইে বলেৎ কৰোৰ মে সীিো পমৰচোলে আৰু
সীিোৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আিোৰ মবেযিোে মিপক্ষ্ীয় বযেস্থোৰ ওপৰত প্ৰভোক্ে যপলোব পোক্ৰ, আিোৰ বোক্ব
মচন্তোৰ মবষয়। এক্ে একপক্ষ্ীয় কোেণই আগক্ত েুক্য়ো পক্ষ্ই মসদ্ধোন্ত যলোেো বযেস্থোৰ ওপৰত যকোক্েো ধোৰি
েোৰোমেব, যসয়ো সীিোৰ প্ৰশ্ন হওোঁক বো ভোৰত-চীে সীিো অঞ্চলৰ প্ৰকৃ ত মেয়ন্ত্ৰি যৰেোত শোমন্ত আৰু প্ৰশোমন্ত
ৰক্ষ্ো হওোঁক। আমি লগক্ত আশো কমৰক্ োোঁ যে চীক্ে এই আইেৰ অজুহোতত এক্ে যকোক্েো কোেণ েকমৰব মে
ভোৰত-চীে সীিো অঞ্চলৰ পমৰমস্থমত একপক্ষ্ীয়ভোক্ে পমৰেতণ ে কক্ৰ।
তেুপমৰ, এই েতু ে আইক্ে আিোৰ েৃমিত যকোক্েো সবধতো প্ৰেোে েকক্ৰ 1963 চেৰ যসই তথোকমথত চীে
পোমকস্তোে “সীিো চু মি”ক মে ভোৰত চৰকোক্ৰ অমবমিন্নভোক্ে এক যব-আইেী আৰু অলবধ চু মি বুমল গিয
কমৰ আমহক্ ।”
নতু ন মদল্লী
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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.

