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ভারত-িচন সীমাn সংkাn িবষেয় পরামশর্ eবং সমnয় সাধেনর 
জনয্ কাযর্pণালীর 16 তম ৈবঠক।  

জলুাi 10,2020 

ভারত-িচন সীমাn সংkাn িবষেয় পরামশর্ eবং সমnয় সাধেনর জনয্ কাযর্pণালী 
(ডবিলu eম িস িস)- র 16 তম ৈবঠক জলুাi 10,2020 তািরেখ আেয়ািজত 
হেয়িছল।ভারতীয় pিতিনিধ দেলর েনতৃt িদেয়িছেলন িবেদশ মntণা লেয়র যুg সিচব 
( পূবর্ eিশয়া), aনয্িদেক িচনা pিতিনিধদেলর েনতৃেt িছেলন িচনা িবেদশ 
মntণালেয়র সীমা eবং সামুিdক িবভােগর মহা িনেদর্শক।  

2. uভয় পk 17 i জনু 2020 তািরেখর দiু িবেদশ মntীর পারsিরক সহমত
eবং 5 i জলুাi 2020 তািরেখ দiু িবেশষ pিতিনিধর মেধয্ েটিলেফােন বাকয্ালােপর 
সময় পারsিরক সহমেতর কথা sরণ কেরেছন। uভয়পk সহমত হেয়েছন েয, 
িdপািkক চুিk eবং pেটাকল aনুযায়ী সীমাn a েল শািn eবং সুিsরতা সmূণর্ েপ 
বজায় রাখার sােথর্ বাsিবক সীমােরখা (eল e িস) বরাবর ৈসনয্ সমােবশ hাস 
করােক সুিনি ত করেবন।তারা আরo সহমত হেয়েছন েয, িdপািkক সmেকর্ র 
সামিgক িবকােশর জনয্ সীমাn eলাকােত শািn o িsরতা বজায় রাখা আবিশয্ক। 

3. তাঁরা পি ম a েলর eলeিস বরাবর ৈসনয্ সমােবশ কমােনার eবং ভারত-িচন
সীমাn eলাকার পিরিsিতর unিতর জনয্ eখন পযর্n করা সকল রকেমর uপােয়র 
পযর্ােলাচনা কেরেছন। তাঁরা সহমত pকাশ কেরেছন েয বির  েসনা কমাnারেদর 
মেধয্ েয পারsিরক সমেঝাতা হেয়িছল েসিট uভয় পেkরi আnিরকতার সােথ পালন 
করা আ  কতর্ বয্। দiু িবেশষ pিতিনিধর সহমত aনুযায়ী, িনিদর্  সমেয়র মেধয্ 
েসনা গিতিবিধ কমােনা eবং ৈসনয্ সমােবশ সিরেয় েনবার pিkয়া সmূণর্ করােক 



সুিনি ত করার জনয্ বির  েসনা aিধনায়করা খুব শীঘ্রi ৈবঠক করেবন eবং 
আেলাচনােক আেরা agসর করেবন। 

4. পিরিsিতর dত সমাধানেক সুিনি ত করার জনয্ kটৈনিতক eবং সামিরক uভয়
sের চািলেয় যাoয়া আেলাচনােক eিগেয় িনেয় যাবার জনয্ uভয় পki সহমত 
হেয়েছন।ei পিরেpিkেত aদরূ ভিবষয্েত ডবিলueমিসিস-র আেরকিট ৈবঠক করার 
জনয্ তাঁরা সহমত বয্k কেরেছন। 

িনu িদিl 

জলুাi 10, 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.

 


