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ভাৰত-চীন সীমা বিষয়ৰ ওপৰত আল াচনা আৰ ুসমন্বয়ৰ িালি 
কমমৰত পদ্ধবতৰ 23তম বিঠক 
নৱেম্বৰ 18, 2021 
 

1. ভাৰত-চীন সীমা বিষয়ৰ ওপৰত আৱ াচনা আৰু সমন্বয়ৰ িাৱি কমমৰত পদ্ধবতৰ 
(ডাবিউএমবচবচ) 23তম বিঠক 18 নৱেম্বৰ 2021 তাবৰৱে অনুবিত কৰা হয়। ভাৰতীয় 
প্ৰবতবনবি দ ৰ ননতৃত কৱৰ বিৱদশ বিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ পৰা অবতবৰক্ত সবচৱি (পূে এবচয়া)। চীন 
বিৱদশ বিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ সীমা আৰু মহাসা ৰীয় বিভা ৰ পবৰচা ন অবিকতম া  চীন প্ৰবতবনিব  
দ ৰ ননতৃত্ব কৱৰ। 
 

2. দৱুয়া পক্ষ  বিৱদশ বিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু চীনৰ বিৱদশ মন্ত্ৰীৰ মাজত ডাচাৱন্বত নচৱেম্বৰত নহাো 
বিঠকত নতওঁৱ াকৰ মাজত নহাো চুবক্ত স্মৰণ কৱৰ, নে দৱুয়া পক্ষৰ নসনা আৰু কূটননবতক 
বিষয়াসকৱ  বনজৰ মাজৰ আৱ াচনা অিযাহত ৰাবেি পূে  াডােৰ প্ৰকৃত বনয়ন্ত্ৰণ নৰোৰ 
(এ এবচ) িাকী নৰাো সমসযাৱিাৰ সমািানৰ িাৱি। নস  অনুোয়ী, দৱুয়া পক্ষ  ভাৰত-চীন 
সীমা অঞ্চ ৰ পবিম েণ্ডৰ এ এবচ-ৰ পবৰবিবতৰ ওপৰত স্পষ্ট আৰু  ভীৰ আৱ াচনা কৱৰ আৰু 
10 অৱটািৰ 2021 তাবৰৱে দৱুয়া পক্ষৰ নজযি নসনািক্ষৰ মাজৰ নশহতীয়া বিঠকৰ বপছৰ 
বিকাশ বনৰীক্ষণ কৱৰ। এ  সন্দভম ত, নতওঁৱ াৱক সন্মত হয় পূে  াডােৰ এ এবচ-ৰ িাকী নৰাো 
সমসযাৱিাৰৰ এক দ্ৰুত সবমিান বনণময়ৰ প্ৰৱয়াজনৰ ওপৰত বিপক্ষীয় চুবক্ত আৰু নীবত সম্পূণম 
অে ম্বন কবৰ শাবি আৰু প্ৰশাবিৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ িাৱি। দৱুয়া পক্ষ    ৱত সন্মত হয় নে  
অিেতীকা ীনভাৱে দৱুয়া পক্ষ  এক বিৰ ভূবম পবৰবিবত বনবিত ৰো অিযাহত ৰাবেি  াৱ  
নকাৱনা অপ্ৰীবতকৰ ঘটনা প্ৰবতৱৰাি কৰাৰ িাৱি। 
 

3. দৱুয়া পক্ষ  সন্মত হয় নে নজযি নসনািক্ষসক ৰ বিঠকৰ আ ন্তুক (14তম) চক্ৰ শীৱে অনুবিত 
কবৰি  াৱ  পবিম েণ্ডৰ এ এবচ-ৰ সকৱ া সংঘাত বিন্দুৰ পৰা সম্পূণম বিবিন্নতাৰ  ক্ষয অজম ন 
কৰাৰ িাৱি বিদযমান বিপক্ষীয় চুবক্ত আৰু নীবত অনুোয়ী। 

 
নতুন বিল্লী 
নলেম্বৰ 18, 2021 
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