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ভারত-চিন সীমান্ত সংক্রান্ত চিষয়ে পরামর্শ এিং সমন্বে সাধয়নর 
জনয কার্শপ্রণালীর 19 তম বিঠক। 
সেপ্টেম্বর 30, 2020 
 

1. ভারত-চিন েীমান্ত েংক্রান্ত চিষপ্টে পরামর্শ এিং েমন্বে োধপ্টনর জনয কার্শপ্রণালী (ডিচলউ 
এম চে চে)- র 19 তম বিঠক সেপ্টেম্বর 30,2020 তাচরপ্টে আপ্টোচজত হপ্টেপ্টে। ভারতীে 
প্রচতচনচধ দপ্টলর সনতৃত্ব চদপ্টেপ্টেন চিপ্টদর্ মন্ত্রণা লপ্টের র্ুগ্ম েচিি (পূিশ এচর্ো), অনযচদপ্টক 
চিনা প্রচতচনচধদপ্টলর সনতৃপ্টত্ব চেপ্টলন চিপ্টনর চিপ্টদর্ মন্ত্রণালপ্টের েীমা এিং োমুচিক চিভাপ্টের 
মহা চনপ্টদশর্ক।  

2. দইু পক্ষ ভারত-চিন েীমাপ্টন্ত প্রকৃত চনেন্ত্রণ সরো(এলএচে) িরাির িতশ মান পচরচিচতর 
পর্শাপ্টলািনা কপ্টরপ্টেন এিং 20 সর্ অোষ্ট 2020 তাচরপ্টে অনুচিত ডিচলউএমচেচে-র সর্ষ 
বিঠক সেপ্টক পচরচিচতর উন্নচত চনপ্টে সোলােুচল এিং চিস্তাচরত আপ্টলািনা কপ্টরপ্টেন। এই 
মাপ্টের প্রেমচদপ্টক দইুজন প্রচতরক্ষা মন্ত্রী এিং দইুজন চিপ্টদর্মন্ত্রীর মপ্টধয বিঠপ্টকর গুরুত্বপ্টক 
উভে পক্ষ র্ুক্ত কপ্টরপ্টেন। তারা এও উপ্টেে কপ্টরপ্টেন সর্, এলএচে িরাির েকল চিপ্টরাপ্টধর 
জােো সেপ্টক বেনয েমাপ্টির্প্টক েচরপ্টে আনাপ্টক চনচিত করার জনয দইু চিপ্টদর্মন্ত্রীর মপ্টধয 
েহমতপ্টক কাপ্টর্শ পচরণত করা উচিত। 
 

3. এই উপলপ্টক্ষ, দইু পক্ষ 21 সর্ সেপ্টেম্বর িচরি কমান্ডারপ্টদর ষি বিঠপ্টকর পচরণামপ্টক 
েদেশকভাপ্টি মূলযােন কপ্টরপ্টেন। ভূেপ্টন্ডর চিতািিা িজাে রােপ্টত এিং ভুল সিাঝািুচঝপ্টক 
এড়ািার জনয িচরি কমান্ডারপ্টদর সর্ষ বিঠপ্টকর পপ্টর সর্ৌে সপ্রে চিিৃচতপ্টত সদওো 
পদপ্টক্ষপ্টপর রূপপ্টরোপ্টক কাপ্টর্শ পচরণত করার প্রপ্টোজপ্টনর উপপ্টর ওনারা সজার চদপ্টেপ্টেন।এই 
প্রেপ্টে, সর্াোপ্টর্াে িযিিাপ্টক, চিপ্টর্ষত িলিাচহনীর কমান্ডারপ্টদর মপ্টধয, মজিতু করার উপপ্টর 
উভে পক্ষ সজার চদপ্টেপ্টেন।  
 

4. উভেপক্ষ কূটননচতক এিং োমচরক স্তপ্টর ঘচনি পরামর্শপ্টক িাচলপ্টে র্ািার জনয েহমত 
হপ্টেপ্টেন। এই উপলপ্টক্ষ, তারা র্াচন্ত এিং েচুিরতাপ্টক পুনরুদ্ধার করার জনয এিং জাচর 
োকা চিপাচক্ষক েহমত ও সপ্রাটকল অনুর্ােী র্াপ্টত উভে পক্ষ েমূ্পণশভাপ্টি বেনয েমাপ্টির্প্টক 
েচরপ্টে চনপ্টে র্ািার কাজ করপ্টত পাপ্টর তার জনয অচতর্ীঘ্র সকান এক চদনক্ষপ্টণ িচরি 
কমান্ডারপ্টদর েপ্তম দফা বিঠপ্টকর আপ্টোজন করা উচিত িপ্টল েহমত হপ্টেপ্টেন। 

চনউ চদচে 
সেপ্টেম্বর 30,2020  
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