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ভারত-চিন সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রচতক ঘটনাবলীর উপরর সংবাদ 
মাধ্যরমর প্ররের উত্তরর সরকাচর মুখপারের প্রচতচিয়া 
সসরেম্বর 01, 2020 

 

ভারত-চিন সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রচতক ঘটনাবলীর উপরর সংবাদ মাধ্যরমর প্ররের উত্তরর চবরদশ 
মন্ত্ররকর সরকাচর মুখপাে শ্রী অনুরাগ শ্রীবাস্তব বরলরেন 
 

“আপনারা জাননন যে, গত ততনমাস ধনর ভারত-তিন সীমানের পতরতিততর মীমাাংসা করার জনয 
ভারত এবাং তিন কূটননততক এবাং সামতরক িযানননের মাধযনম তনতবড়ভানব তননোতজত রনেনে। এটাও 
স্মরনে রাখনত হনব যে, এর আনগ দইুজন তবনদশ মন্ত্রী এবাং দইুজন তবনশষ প্রতততনতধ তননজনদর মনধয 
সহমত হনেতেনেন যে, পতরতিততনক দ্বাতেত্বশীেতার সানে সামাে তদনত হনব এবাং যকাননাপনেরই 
যকাননাপ্রকানরর প্রনরািনা মূেক কাজ করা অেবা সমসযানক বৃতি করা উতিত হনবনা এবাং তদ্বপাতেক 
িুতি ও যপ্রাটকে অনেুােী শাতে এবাং তিরতা বজাে রাখানক সতুনতিত করনত হনব”।   

 
“তোতপ তিননর তরফ যেনক এই সমন াতানক ভঙ্গ করা হনেনে এবাং পযাাংগাং যেনকর দতেে প্রানের 
তিতাবিানক বদোবার যিষ্টাে 29 যশ এবাং 30 যশ অগানষ্টর গভীর রানত উস্কাতনমূেক সামতরক 
গতততবতধ পতরিােনা কনরনে। গতকাে ভারতীে সসনযবাতহনীর তরফ যেনক জানাননা হনেনে যে, 
ভারনতর তরফ যেনক এই প্রনরািনামূেক গতততবতধর তবরুনি প্রতততিো করা হনেনে এবাং আমানদর 
স্বােথনক সুরতেত রাখনত ও রাষ্ট্রীে অখন্ডতানক রো করার জনয প্রকৃত তনেন্ত্রেনরখা বরাবর েোেে 
প্রততরোমেূক পদনেপ গ্রহে করা হনেনে। অতধকন্তু; এমনতক গতকাে 31যশ অগাষ্ট তাতরনখ েখন দইু 
পনের িে যসনাপততরা গম্ভীর পতরতিততনক হ্রাস করার জনয আনোিনাে তনেুি তেনেন যসইসমে 
তিনা বাতহনী আবার প্রনরািনা মূেক কানজ তেপ্ত হে। ভারনতর তরফ যেনক সমনোতিত 
প্রততরোমেূক পদনেপ গ্রহনের দ্বারা একতরফাভানব তিতাবিানক ভঙ্গ করার যিষ্টানক প্রততনরাধ করা 
সম্ভব হনেনে”। 
 

“এই বেনরর যগাড়ার তদক যেনক প্রকৃত তনেন্ত্রেনরখা বরাবর তিননর তিোকোপ এবাং আিরে, 
সীমানে শাতে ও তিরতা বজাে রাখার দইু যদনশর মনধয সমূ্পেথ হওো তদ্বপাতেক িুতি এবাং 
যপ্রাটকেনক স্পষ্টত েঙ্ঘন কনরনে। এই ধরননর তিোকোপগুতে দইু যদনশর তবনদশমন্ত্রীনদর এবাং যসই 
সানে তবনশষ প্রতততনতধনদর মনধয সম্পন্ন হওো সমন াতানকও পুনরাপুতর অসম্মান করা”।  

 

“আমরা কূটননততক এবাং সামতরক িযানননের মাধযনম তিননর তরনফর সাম্প্রততক প্রনরািনা মূেক ও 
আিমোত্মক তিোকনমথর তবষেটিনক উত্থাপন কনরতে এবাং এই ধরননর উস্কাতনমূেক তিোকমথ করার 



যেনক তানদর সামননর সাতরর সসনযবাতহনীনক বনশ রাখনত এবাং তনেন্ত্রে করনত আমরা তানদর 
অনুনরাধ কনরতে”।  

 

“ভারত শাতেপেূথ আোপআনোিনার মাধযনম পতিম যেনে প্রকৃত তনেন্ত্রে যরখা বরাবর সমস্ত জনম 
োকা তবষেগুতের সমাধান করনত দঢ়ৃ অঙ্গীকারবি। এই প্রসনঙ্গ, আমরা আশা রাতখ যে, পূবথ 
তনধথাতরত সমন াতানক তিন আেতরকতার সানে যমনন িেনব এবাং পতরতিততর সমাধাননর েনেয 
অকপটভানব ভারনতর সানে কাজ করনব ও সীমাে এোকাে শাতে এবাং তিরতানক পুনরুিার 
করনব”। 
 
তনউ তদতি 
যসনেম্বর 01,2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

  
 


