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বিষয়িিীয়া মুখপাত্ৰৰ প্ৰবিয়া শেহতীয়া বমবিয়া প্ৰবতবিদনৰ প্ৰশ্নৰ
ওপৰত য’ত এল এ বি-ৰ সম্পৰ্কত িীনৰ বিবতৰ বিষবয় ৰ্ৰা িীনা বিবদে
মন্ত্ৰালয়ৰ ভাষয উবেখ ৰ্ৰা হহবিল
চেপ্তেম্বৰ 29, 2020
শেহতীয়া এখন সংিাদ প্ৰবতবিদনত উবেখ এল এ বি-ৰ সন্দভকত িীনৰ বিবতৰ বিষবয় ৰ্ৰা এজন েীন
বিপ্তেশ মন্ত্ৰালয়ৰ ভাষ্যৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত, বিষ্য়িিীয়া মুখপাত্ৰ শ্ৰী অনুৰাগ শ্ৰীভাস্তপ্তি কয়:
আবম 29 চেপ্তেম্বৰৰ বিন্দুষ্টান টাইমেৰ এখন প্ৰবতপ্তিেন চেবখপ্ত াোঁ, য’ত ভাৰত-েীন সীমান্ত অঞ্চলৰ লাইন
অফ্ একেু যপ্তেল কণ্ট্ৰলৰ (এল এ ে) চেত্ৰত েীনৰ বিবতৰ বিষ্প্তয় বেয়া এজন েীন বিপ্তেশ মন্ত্ৰালয়ৰ
ভাষ্য উপ্তেখ কৰা হিব ল।
ভাৰপ্তত চকবতয়াও প্ৰকৃ তপ্তত একপেীয়ভাপ্তে 1959 েনত িযাখযা কৰা লাইন অফ্ একেু যপ্তেল কণ্ট্ৰল (এল
এ বে) মাবন চলাো নাই। এই বস্তবত সোপ্তয় সংগত আৰু জনাজায়, েীন পেৰ সন্মুখপ্ততা।
তেুপবৰ, বিবভন্ন বিপেীয় েু বিৰ অধীনত, যাৰ বভতৰত আপ্ত 1993 েনৰ এল এ বে-ত শাবন্ত আৰু
বিৰতা ৰো েু বি, 1996 েনৰ চসনা চেত্ৰত বিশ্বাস গঠন পেপ্তেপ (বে বি এম) েু বি, 2005 েনৰ
বে বি এম ৰুপায়ন নীবত, 2005 েনৰ ভাৰত-েীন সীমা প্ৰশ্নৰ সবমধানৰ ৰাজননবতক গুণক আৰু
পথপ্ৰেশশক নীবত েু বি, এল এ বে-ৰ বিবতৰ একক িুজবনৰ পািনল ভাৰত আৰু েীন েুপ্তয়াপ্তে এল এ বেৰ স্পবষ্টকৰণ আৰু বনবিয়তাৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বেব ল। আেলপ্তত, েুপ্তয়া পেই 2003 েননলপ্তক এল এ বে
স্পবষ্টকৰণ আৰু বনিয় কৰাৰ িাপ্তি এক অনুসৰণত বলে আব ল, বকন্তু এই প্ৰবিয়া িন্ধ কবৰি লগা
ি’ল
কাৰণ
এয়া
অিযিাত
ৰাবখিনল
েীপ্তন
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চসপ্তয়, েীন পেৰ এবতয়াৰ োিী চয চকেল এডাল এল এ বে আপ্ত
প্ৰবতশ্ৰুবতৰ
হসপ্তত

এই েু বিপ্তিাৰত কৰা েীনৰ গভীৰ
অসংগত।

আবম আগপ্তত স্পষ্ট কৰাৰ েপ্তৰ, ভাৰপ্তত সোপ্তয় এল এ বে-ৰ সন্মান আৰু অেলম্বন কবৰ আবিপ্ত ।
মাননীয় ৰো মন্ত্ৰীপ্তয় চশিতীয়ানক সংসেত চকাো ধৰপ্তণ, েীন পেই এল এ বে-ৰ পবিম ভাগৰ বিবভন্ন
অংশৰ সীমালংঘনৰ প্ৰপ্তেষ্টাৰ িাৰা, একপেীয়ভাপ্তে শাবন্ত পবৰবিবত উলংঘা কবৰি চেষ্টা কবৰপ্ত ।
চযাো চকইমাি মানত, েীপ্তন িাপ্তৰ িাপ্তৰ এয়া স্পষ্ট কবৰপ্ত

চয সীমান্ত অঞ্চলৰ িতশ মান পবৰবিবত েুইখন

চেশৰ মাজত স্বােৰ চিাো েু বিপ্তিাৰৰ আধাৰত সমাধা ি’ি লাপ্তগ। 10 চেপ্তেম্বৰত বিপ্তেশ বিষ্য়ক মন্ত্ৰী
আৰু চতওোঁৰ েীনা প্ৰবতৰুপৰ মাজৰ েু বিত, েীপ্তন সকপ্তলা উপবিত েু বিৰ অেলম্বন কৰাৰ পুনৰ প্ৰবতশ্ৰুবত
বেপ্তয়।
আবম চসপ্তয় আশা কবৰপ্ত া চয েীন পেই বনষ্ঠা আৰু বিশ্বাপ্তসপ্তৰ সকপ্তলা েু বি আৰু িুজািুবজ সম্পূণশ
অেলম্বন কবৰি আৰু এল এ বে-ৰ এক অসমথশনীয় একপেীয় িযখযা কৰাৰ পৰা বিৰত থাবকি।
নতু ন বদেী
শিবেম্বৰ 29, 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.

