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ভারত-চিন সীমান্ত চিষয়ে পরামর্শ এিং সমন্বেসাধয়নর জনয গঠিত
ওোচ্শং মম্াচনচজম এর 15 তম বিঠ্
জুন 24,2020
ভারত- চিন সীমান্ত চিষয়ে পরামর্শ এিং সমন্বেসাধয়নর জনয গঠিত ওোচ্শ ং মম্াচনচজয়মর
(ডচিউএমচসচস) 15 তম বিঠ্ চভচডও-্নফায়রয়ের মাধযয়ম 24 জুন 2020 মত অনুচিত হয়েয়ে।
ভারতীে প্রচতচনচধ দলয়্ মনতৃ ত্ব চদয়েচেয়লন যুগ্ম সচিি(পূিশ এচর্ো) এিং চিয়নর প্রচতচনচধ দলয়্
মনতৃ ত্ব চদয়েচেয়লন চিয়নর চিয়দর্ মন্ত্রয়্র সীমান্ত এিং সামুচি্ চিষে সম্পচ্শ ত চিভায়গর চডয়রক্টর
মজয়নরাল।
2. ভারত-চিন সীমান্ত অঞ্চয়ল চিয়র্ষ ্য়র পূিশ লাদায়ে উদ্ভূ ত পচরচিচত চনয়ে দুই পক্ষ চিস্তাচরত
আয়লািনা ্য়রয়ে। 15 জুন গালওোন উপতয্াে চহংসাপূর্শ মুয়োমুচে সংঘষশ যার ফয়ল মৃতুযও ঘয়েয়ে
সহ পুিশ লাদায়ে উদ্ভূ ত সাম্প্রচত্ পচরচিচত চনয়ে ভারত তার উয়েগ জাচনয়েয়ে। এই চিষয়ে দুই
পক্ষই যায়ত প্র্ৃ ত চনেন্ত্রর্ মরোর প্রচত যথাযথ শ্রদ্ধা িজাে রায়ে এিং তা মময়ন িয়ল তার উপর
মজার মদওো হয়েয়ে।
3. দুই পক্ষই গত সপ্তায়হ মাননীে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এিং চিয়নর মেে ্াউচেলর এিং চিয়দর্ মন্ত্রী
মহামানয ওোং ই – র ময়ধয হওো িা্যালায়পর ্থা স্মরর্ ্য়রয়েন এিং চিযুক্ত্রর্
(চডসএনয়গজয়মন্ট) এিং তীব্রতা লঘূ্রর্
(চড- এস্যায়লর্ন)
চিষয়ে 6 জুন দুই পয়ক্ষর
উচ্চপদি ্মান্ডারয়দর ময়ধয ময সময় াতা হয়েয়ে তা আন্তচর্ভায়ি ্ায়জ পচরর্ত ্রার িযাপায়র
পুনরাে আশ্বাস চদয়েয়েন। চেপাচক্ষ্ িু চক্ত এিং মপ্রায়ো্ল অনুসায়র এই সময় াতা তৎপরতার সায়থ
্ায়জ পচরর্ত ্রয়ত দুই পয়ক্ষর প্রচতচনচধ দল সম্মত হয়েয়ে যা সীমান্ত অঞ্চয়ল র্াচন্ত এিং প্রর্াচন্ত
চনচিত ্রয়ত সাহাযয ্রয়ি এিং দুই মদয়র্র সীমান্ত সম্পয়্শ র উন্নচত ঘোয়ি। এই পচরয়প্রচক্ষয়ত
তারা 22 জুন উচ্চপদি ্মান্ডারয়দর ময়ধয অনুচিত বিঠয়্ হওো আয়লািনার ্থাও মনাে
্য়রয়েন।
4. িতশ মান পচরচিচতর র্াচন্তপূর্শ সমাধায়নর উয়েয়র্য কূেননচত্ এিং সামচর্ স্তয়র মযাগায়যাগ িজাে
রােয়ত এিং ডচিউএমচসচস ্াঠায়মার অধীয়ন ্াজ ্রয়ত দুই পক্ষ সম্মত হয়েয়ে।
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