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21তম বৈঠক ভাৰত-চীন সীমান্ত বৈষয়ৰ আল াচনা আৰু সমন্বয়ৰ কমমৰত পদ্ধবতৰ  

মাৰ্চ  12, 2021 

 

1. ভাৰত-ৰ্ীন সীমান্ত বিষয়ৰ আল াৰ্না আৰু সমন্বয়ৰ কমচৰত পদ্ধবতৰ (ডাবিউএমবৰ্বৰ্) 21তম বিঠক 12 মাৰ্চ  2021 তাবৰলে অনুবিত হয়। ভাৰতীয় 

প্ৰবতবনবিত্বৰ ননতৃত্ব কলৰ বিলেশ বিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ অবতবৰক্ত সবৰ্লি (পূি এবৰ্য়া)। ৰ্ীন বিলেশ বিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ সীমা আৰু মহাসাগৰীয় বিভাগৰ 

পবৰৰ্া ক প্ৰিালন ৰ্ীন প্ৰবতবনবিত্বৰ ননতৃত্ব কলৰ। 

 

2. দুলয়া পক্ষই পবিম েণ্ডৰ প্ৰকৃত বনয়ন্ত্ৰণ নৰোৰ (এ এবৰ্) পবৰবিবত বনৰীক্ষণ কলৰ আৰু গভীৰ আল াৰ্না কলৰ পবিম েণ্ডৰ এ এবৰ্ৰ িাবক 

বিষয়লিাৰৰ ওপৰত। নতওঁল ালক মাবন্ত হয় নে পাাংগাং হ্ৰসৰ উত্তৰ আৰু েবক্ষণ পাৰত কৰা সমূ্পণচ বনবিয়তাই এক উত্তম নভটি প্ৰোন কবৰলে দুলয়া 

পক্ষই িাবক নৰাৱা বিষয়লিাৰৰ শীঘ্ৰ সবমিানৰ মুলে কাম কবৰিল । নতওঁল াকৰ মাবন্ত হয় নে নোৱা িেৰ নৰ্লেম্বৰত দুলয়াজন বিলেশ মন্ত্ৰীৰ মাজত 

নহাৱা ৰু্বক্ত আৰু নতওঁল াকৰ মাজত নহাৱা নোৱা মাহৰ ন ানৰ িাতচ া াপ, দুলয়া পক্ষৰ কােচক পথপ্ৰেশচন কবৰিল  অিযাহত থাবকি। দুলয়া পক্ষই 

বনজৰ আল াৰ্না অিযাহত ৰাবেি  াবগি এক পাৰস্পবৰকভালৱ গ্ৰহণলোগয সবমিান পািল  শীলঘ্ৰ সকল া সাংঘাত বিনু্দত সমূ্পণচ বনবিয়তাৰ িালি। 

ইয়াৰ   ত দুলয়া পক্ষই অঞ্চ ল াত িহ ভালৱ নসনাৰ অ-তীব্ৰতািৃবদ্ধত মলনালোগ বেি পাবৰি আৰু সীমান্ত অঞ্চ সমূহত শাবন্ত আৰু প্ৰশাবন্ত 

পুনঃিাপনৰ িালি কাম কবৰি পাবৰি। নতওঁল ালক এয়াও মাবন্ত হয় নে অন্তৱতীকা ত দুলয়া পক্ষই ভূবম স্তৰত বিৰতা ৰক্ষা কৰা আৰু অবপ্ৰয় ঘ না 

প্ৰবতলৰাি কৰা অিযাহত ৰাবেি  াবগি। 

 

3. দুলয়া পক্ষই কূ লনবতক আৰু নসনা মািযম দুলয়ালৰ নোলগবে ঘবনি নোগালোগ আৰু আল াৰ্না ৰাবেিল  মাবন্ত হয়। এই সন্দভচ ত, নতওঁল ালক মাবন্ত 

হয় শীলঘ্ৰ নজযি নসনাপবতৰ বিঠকৰ 11তম ৰ্ক্ৰ অনুবিত কবৰিল  োলত িাবক নৰাৱা সাংঘাত অঞ্চ সমূহৰ পৰা সমূ্পণচ বনবিয়তাৰ  াল  দুলয়া 

পক্ষই কাম কবৰি পালৰ। 

 

নতুন বিল্লী 

মাচম  12, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


