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চিনের স্থলসীমাো আইনের প্রসনে সংবাদ মাধ্যনমর প্রনের উত্তনর
সরকাচর মুখপানের প্রচিচিয়া
অনটাবর 27,2021
চিনের স্থলসীমাো আইনের প্রসনে সংবাদ মাধ্যনমর প্রনের উত্তনর সরকাচর মুখপাে
শ্রী অচরন্দম বাগিী বনলেঃ
"আমরা লক্ষ্য কররছি যে 23 যে অরটাবর 2021-এ ছিন একটি নতু ন "স্থল সীমানা আইন" পাে
করররি। আইনটি, অনযানয ছবষয়গুছলর মরযয বরলরি যে িীন স্থল সীমানা সংক্রান্ত ছবষরয় ছবরেেী
যেেগুছলর সারে সম্পাছেত বা যেৌেভারব অনুরমাছেত িু ছিগুছল যমরন িরল। এরত সীমান্ত এলাকায়
যেলা পুনর্গঠরনরও ছবযান ররয়রি।
উরেখ করা যেরত পারর যে ভারত এবং ছিরনর মরযয সীমানা ছনরয় প্ররের মীমাংসা এখনও হয়ছন।
উভয় পক্ষ্ সমান তারল আরলািনার মাযযরম সীমানা সংক্রান্ত প্ররের একটি নযােয, েুছিেুি ও
পারস্পছরক ভারব র্ৃহীত সমাযান খুুঁেরত সহমত হরত যিরয়রি। আমরা অন্তবগতীকারল ভারত-ছিন
সীমারন্ত প্রকৃ ত ছনয়ন্ত্রণ যরখা বরাবর োছন্ত ও সুছস্থছত বোয় রাখার েনয ছবছভন্ন ছিপাছক্ষ্ক িু ছি,
প্রর াকল এবং বরদাবস্তও সমাপ্ত কররছি।
এই প্রসরে একটি আইন আনার েনয িীরনর একতরফা ছসদ্ধান্ত যেটি সীমান্ত বযবস্থাপনার পাোপাছে
সীমানা প্ররে আমারের ছবেযমান ছিপাছক্ষ্ক বযবস্থার উপর প্রভাব যফলরত পারর তা আমারের উরিরর্র
ছবষয়। এই যররনর একতরফা পেরক্ষ্প, উভয় পক্ষ্ ইছতমরযযই যে বযবস্থায় যপৌুঁরিরি তা সীমান্ত প্ররে
যহাক বা ভারত-িীন সীমান্ত এলাকায় প্রকৃ ত সীমান্ত যরখা বরাবর োছন্ত ও সুছস্থছত বোয় রাখার
েনয যহাক না যকন তারত যকানও প্রভাব যফলরব না। আমরা আো রাছখ যে, এই আইরনর
অেুহারত ছিন, ভারত-ছিন সীমান্ত এলাকার পছরছস্থছতরক একতরফা ভারব পছরবতগ ন কররত পারর;
এমন যকান পেরক্ষ্প যনওয়া যেরক এছিরয় িলরব।
উপরন্তু, এই নতু ন আইনটি পাস করা আমারের েৃছিরত 1963 সারলর তোকছেত িীন পাছকস্তান
"সীমানা িু ছি" যক যকারনা ববযতা যেয় না, ো একটি যবআইছন এবং অববয িু ছি ছহরসরব ভারত
সরকার বরাবর যমরন এরসরি।"
ছনউ ছেছে
অরটাবর 27,2021
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.

