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প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা প্রসঙ্গে নিঙ্গিে অবস্থাি সম্পঙ্গকে নিঙ্গিে
নবঙ্গেশমন্ত্রীে সাম্প্রনতক সংবাে মাধ্যমঙ্গক রেওয়া বক্তঙ্গবযে প্রঙ্গে
সেকানে মুখপাঙ্গেে প্রনতনিয়া
রসঙ্গেম্বে 29, 2020
প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা প্রসঙ্গে নিঙ্গিে অবস্থাি সম্পঙ্গকে নিঙ্গিে নবঙ্গেশমন্ত্রীে সাম্প্রনতক সংবাে
মাধ্যমঙ্গক রেওয়া বক্তঙ্গবযে প্রঙ্গে সেকানে মুখপাে শ্রী অিুোগ শ্রীবাস্তব তাে প্রনতনিয়া বযক্ত
কঙ্গেঙ্গেি।নতনি বঙ্গেঙ্গেিঃ
আমরা হিন্দুস্থান টাইমসে 29 শে শেসেম্বর তাহরসে ভারত-হিন েীমান্ত এলাকার প্রকৃ ত হনয়ন্ত্রণ শরো
হনসয় হিসনর অবস্থান প্রেসে হিসনর হবসেেমন্ত্রীর বক্তবয উসেে কসর প্রকাহেত প্রহতসবেনটি শেসেহি।
.
ভারত কেনই তথাকহথত একতরফা ভাসব বযােযা করা 1959
-এর প্রকৃ ত হনয়ন্ত্রণ
শরো(এলএহে)সক মাসনহন। হিসনর তরফ েি এই অবস্থান ধারাবাহিক এবং েবব জন পহরহিত।
তারও অহধক, 1993 –র এলএহে বরাবর োহন্ত এবং েুহস্থরতা বজায় রাোর িু হক্ত, 1996-এর
োমহরক শেসে আস্থা গঠন পদ্ধহত (হেহবএমএে) িু হক্ত, 2005-এর হেহবএমএে-এর বাস্তবায়সনর
উপসর শপ্রাটকল, 2005- এর ভারত-হিন েীমান্ত প্রসের েমাধাসন রাজননহতক মাপকাঠি এবং
আেসেবর হেকহনসেব হেকা িু হক্ত েি হবহভন্ন হিপাহেক েিমসতর অধীসন ভারত এবং হিন উভয়পে
এলএহে-র অবস্থান হনসয় একটি োধারণ শবাঝাপড়ায় শপ ৌঁিসনার জনয এলএহের বযােযা এবং
অনুসমােন করার জনয অেীকার বদ্ধ িসয়সি।বাস্তহবক শেসে, 2003 পর্বন্ত এলএহে-র বযােযা এবং
অনুসমােসনর প্রহিয়াসত েুই পে হলপ্ত হিল, হকন্তু হিসনর তরসফ আগ্রসির অভাসবর কারসণ এই
প্রহিয়া পদ্ধহত আর এসগায় হন।
তাই হিসনর তরফ শথসক শজে ধসর থাকা শর্ একটিমাে এলএহে রসয়সি শেটি এই িু হক্তর প্রহত েশ্রদ্ধ
অেীকাসরর হবরুদ্ধািরণ।
আমরা আসগই শর্সিতু স্পষ্ট কসর বসলহি শর্, ভারত েবেময় এলএহেসক শ্রদ্ধা কসর এবং শমসন
িসল।োম্প্রহতক কাসল েংেসে প্রহতরো মন্ত্রী বসলসিন শর্, হিসনর তরফ শথসক পহিম শেসের হবহভন্ন
জায়গায় এলএহে লঙ্ঘন করার শিষ্টা িলসি এবং একতরফা ভাসব হস্থতাবস্থাসক বেলাবার শিষ্টা করা
িসে।

গত একমাে ধসর, হিসনর তরফ শথসক বারবার হনহিত করা িসে শর্ েীমান্ত এলাকার পহরহস্থহতর
েমাধান েুই শেসের মসধয স্বােহরত িু হক্ত অনুোসর করা উহিত।10 ই শেসেম্বর তাহরসে হবসেে মন্ত্রী
এবং হিসনর েমকে মন্ত্রীর মসধয শপ ি
ৌঁ সনা েিমসতও হিন বতব মান িু হক্তসক শমসন িলার অেীকারসক
পুনরায় উসেে কসরসি।
আমরা তাই আো কহর শর্, হিন গুরুত্বেিকাসর এবং হবশ্বােসর্াগযতার োসথ েকল িু হক্ত এবং
শবাঝাপড়া শক োমহগ্রকভাসব শমসন িলসব এবং এলএহে-র অেমহথবত একতরফা বযােযা শেওয়া শথসক
হবরত থাকসব।
হনউ হেহে
শেসেম্বর 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.

