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ভারত-চিন প্রকৃত চনয়ন্ত্রণ ররখা চিষয়য় সরকাচর মখুপায়ের 
র ারায় া িক্তিয(24 রসয়েম্বর 2020 ) 

রসয়েম্বর 24, 2020 

 

আপনারা  ায়নন রে, ভারত এিং চিয়নর িচরষ্ঠ কমান্ডারয়ের ষষ্ঠ বিঠক ময়ডায়ত 21 রে রসয়েম্বর 
2020 তাচরয়খ অনুচষ্ঠত হয়য়চি ।  

 
ভারত এিং চিয়নর সুরক্ষামন্ত্রীয়ের ময়কায়ত 4 রসয়েম্বয়রর বিঠয়কর এিং 10ই রসয়েম্বয়রর েইু 
চিয়েেমন্ত্রীয়ের  বিঠয়কর পটভূচময়ত এই বিঠক অনচুষ্ঠত হয়য়চি । েইু চিয়েেমন্ত্রী সহমত হয়য়চিয় ন 
রে, উভয় পয়ক্ষর উচিত আয় ািনা িাচ য়য় োওয়া এিং সক  চিিােস্থয়  দ্রুত ও িযাপকভায়ি বসনয 
সমায়িে িন্ধ করা। 

 

িচরষ্ঠ কমান্ডাররা প্রায় 50 চেন িায়ে চমচ ত হয়য়য়িন। 

 

বিঠয়কর পয়র উভয়পক্ষ একটি রেৌথ রপ্রস চিিৃচত চেয়য়য়িন রসটা আপনারা ইচতময়যয রেয়খ থাকয়িন।  

. 

আচম ররখাপাত করয়ত িাইচি রে, রেয়কান িচরষ্ঠ কমান্ডারয়ের বিঠয়কর এইটি প্রথন রেৌথ রপ্রস 
চিিৃচত। প্রকৃত অয়থে এটি প্রচতফচ ত কয়র রে, উভয়পক্ষ প্রকৃত চনয়ন্ত্রণ ররখা রথয়ক বসণয 
সমায়িেয়ক সচরয়য় আনয়ত অঙ্গীকারিদ্ধ। আমরা আয়েই উয়েখ কয়রচি রে,সসনয সমায়িে সচরয়য় 
আনা একটি  টি  পদ্ধচত োর  নয উভয়পয়ক্ষর পুনরায় প্রকৃত চনয়ন্ত্রণ ররখা িরাির তায়ের চন  
চন   চনয়চমত রসনা রিৌচকয়ত বসনয রপ্ররণ করার েরকার। এর  নয সহময়তর চভচিয়ত পারষ্পচরক 
কায়েের প্রয়য়া ন হয়ি। এমনচক েচেও েইু পক্ষ সক  চিিােস্থ  রথয়ক সমূ্পণে বসনয সচরয়য় রনিার 
 য়ক্ষয কা  করয় ও, একই সয়ঙ্গ ভূখয়ন্ড চস্থরতা সুচনচিত করাও েরকার।সিেয়েষ িচরষ্ঠ কমান্ডারয়ের 
বিঠয়ক এই সক  চিষয় প্রতযক্ষ করা উচিত।   

 

ষষ্ঠ বিঠক িচরষ্ঠ কমান্ডারয়ের প্রকৃত চনয়ন্ত্রণ ররখা িরাির পচরচস্থচতয়ক চস্থচতেী  করার  নয 
অকপট এিং েভীর আয় ািনা চিচনময়য়র সুয়োে কয়র চেয়য়য়ি। েইু পক্ষ চসদ্ধান্ত চনয়য়য়ি রে আিার 
রেয়কান রকয়মর ভু য়িাঝািুচঝ এিং ভু  চসদ্ধান্তয়ক এড়ািার  নয, সীমায়ন্ত আয়রা বসনয িাচহনী 
পাঠায়না িন্ধ করা, একতরফাভায়ি স্থ ভায়ের আিহ পচরিতে ন করা রথয়ক চিরত থাকা এিং 
পচরচস্থচতয়ক  টি  কয়র তু য়ত পায়র এইরকয়মর রকান পেয়ক্ষপ রনওয়া রক এড়ািার  নয স্থ ভায়ের 
রোোয়োে িযিস্থায়ক ম িতু করয়ত হয়ি। 



. 

চস্থতািস্থায়ক পচরিতে ন করার একতরফা প্রয়িষ্টা রথয়ক চিরত থাকয়ত হয়ি। সক  চিিােস্থ  রথয়ক  
বসনযসমায়িেয়ক সমূ্পণে সচরয়য় আনার  নয এিং সীমান্ত এ াকায় োচন্ত ও সুচস্থচত সমূ্পনেরূয়প চফচরয়য় 
আনায়ক চনচিত করার  নয েইু পক্ষ তায়ের আয় ািনা িাচ য়য় োয়ি। 

 

এই উপ য়ক্ষ, েইুপক্ষ চসদ্ধান্ত চনয়য়য়ি রে,েত েীঘ্র সম্ভি িচরষ্ঠ কমান্ডারয়ের বিঠক অনুচষ্ঠত হয়ি। 
সমান্তরা ভায়ি, ডিচ উএমচসচস( WMCC)-র পরিতী বিঠকও দ্রুত অনুচষ্ঠত হয়ি আোকরা োয়ে 
। 

 
চনউ চেচে  
রসয়েম্বর 24, 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. 


