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ভা রত-চি ন সী মা ন্ত
ে উদ্ভ
ূ ত অধুনা পরি স্থিতি র উপরে ভা রত এবং
চি নে র বি শে ষ প্রতি নি ধি দে র মধ্যে কথো
পকথন।
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1. সীমা� �ে� ভারত এবং িচেনর িবেশষ �িতিনিধ- ভারেতর জাতীয় িনরাপত্তা
পরামশর্দাতা � অিজত েডাভাল এবং িচেনর ে�ট কাউি�লর ও িবেদশ
ম�েকর ম�ী মাননীয় ওয়াং ঈ

5 ই জুলাই

2020 তািরেখ েটিলেফােন

কেথাপকথন কেরেছন।ভারত-িচন সীমাে�র পি�ম অ�েল উ�ূ ত অধুনা
পিরি�িতর উপের এই দুই িবেশষ �িতিনিধ ��তা এবং গভীরতার সােথ
িনেজেদর দৃি�িভি�র আদান�দান কেরেছন।
2. এই দুই িবেশষ �িতিনিধ সহমত হেয়েছন েয, আমােদর ি�পাি�ক স�কর্ েক
আেরা উ�ত করার লে�য্ ভারত-িচন সীমাে� শাি� ও সুি�রতা বজায় রাখা
আবিশয্ক এবং তার জনয্ উভয় পে�র েন�ৃ �ানীয় বয্ি�েদর �দিশর্ত প�ােক
�হণ করা উিচত । তাঁরা আেরা সহমত হেয়েছন েয, মতেভদেক িববােদ
পিরণত হেত েদওয়া দুপে�র ে�ে�ই উিচত হেবনা।েসইেহতু , তাঁরা সহমত
হেয়েছন েয, শাি� ও সুি�রতা পুণর�ার করার জনয্ যতশী� স�ব এলএিস
েথেক েসনা গিতিবিধ এবং ভারত

–িচন সীমা� অ�ল েথেক ৈসনয্ সমােবশ

কিমেয় আনােক সুিনি�ত করা �েয়াজন। এই পিরে�ি�েত তাঁরা আেরা সহমত
হেয়েছন েয, উভয়পে�রই উিচত এলএিস েথেক েসনা গিতিবিধ কিমেয় আনার
�ি�য়ািট �ততার সােথ স�ূণর্ করা।ধােপ ধােপ ভারত-িচন সীমা� অ�ল
েথেক ৈসনয্ সমােবশেক কিমেয় আনােক দুপে�রই সুিনি�ত করা উিচত। তারা
আেরা সুিনি�ত কেরেছন েয, দুপে�রই এলএিস েক কেঠারভােব মানয্তা েদওয়া
এবং পালন করা উিচত এবং ি�তাব�ােক িবি�ত করার জনয্ এককভােব েকান

পদে�প েনওয়া উিচত হেবনা ও ভিবষয্েত যােত এমন েকােনা ঘটনা না ঘেট
যা িকনা সীমা� অ�েল শাি� ও সুি�রতােক িব� করেত পাের। েসই ধরেনর
পিরি�িতেক এড়াবার জনয্ একসােথ কাজ করা উিচত হেব।
3. দুই িবেশষ �িতিনিধ সহমত হেয়েছন েয, উভয়পে�র কূটৈনিতক এবং
সামিরক আিধকািরকেদর ভারত-িচন সীমা

� সং�া� িবষেয় পরামশর্ এবং

সম�য় সাধেনর জনয্ কাযর্�ণালী (ডবিলউ এম িস িস)- র পিরকাঠােমার
মেধয্ তােদর আেলাচনা চািলেয় িনেয় যাওয়া উিচত, এবং িনিদর্ � সমেয়র মেধয্
উপেরা� পিরণাম অজর্েনর লে�য্ সহমতেক বা�বািয়ত করা। তাঁরা আেরা
সহমত হেয়েছন েয, ি�পাি�ক চু ি� এবং �েটাকল অনুযায়ী ভারত-িচন সীমাে�
শাি� ও সুি�রতা পূণর�ার করােক স�ূণর্রেপ সুিনি�ত করার জনয্ দুই
িবেশষ �িতিনিধ তােদর কেথাপকথন চািলেয় যােবন।
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