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প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ ত িংহ তিনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অনুররারে
মরকারি এ ত ও বৈঠরের ফাাঁরে িার ারথ আর ািনায় ৈর রেন।
স রেম্বর

05, 2020

4 স রেম্বর মরকারি ািংহাই সোঅপাররশন অর্গানাইরজশন (এ ত ও)-র বৈঠরের ফাাঁরে প্রতিরক্ষা
মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ ত িংহ তিনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এৈিং সেট োউতি র, সজনারর ওরয়ই ফিংহ-র ারথ
াক্ষাৎ েরররেন। ভারি-তিন ীমারের ঘটনাৈ ী এৈিং স ই ারথ ভারি-তিন ম্পেগ তনরয় দুই মন্ত্রী
সখা াখুত
এৈিং
তৈস্তাতরি
আর ািনা
েরররেন।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী, র্ি েরয়েমা যাৈৎ ভারি-তিন ীমারের পতিম সক্ষরে র্া ওয়ান উপিযো হ
প্রেৃ ি তনয়ন্ত্রণররখা ৈরাৈর ঘটনাৈ ীরি ভাররির অৈস্থানরে ুষ্পষ্টভারৈ জাতনরয় তদরয়রেন।তিতন
সজাররর ারথ ৈর রেন সয, তৈশা
িংখযে ব নয সমািারয়ম েরা, িারদর আগ্রা ী মরনাভাৈ এৈিং
এেিরফাভারৈ তস্থিাৈস্থারে ৈদ ারনা হ তিরনর তিয়াে াপ তিপাতক্ষে িু তিরে ঙ্ঘন েরররে এৈিং
দুই িররফর তৈরশষ প্রতিতনতেরদর মরেয উপনীি হওয়া
মর ািারে ৈজায় রারখতন। মাননীয়
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পতরষ্কার ভারৈ ৈর রেন সয, ভারিীয় ব নযৈাতহনী ীমাে রক্ষার প্রতি ৈরাৈর খুৈই
দাতয়ত্বশী দৃতষ্টভতি পা ন েরর এর রে, তেন্তু এেই ারথ ভাররির াৈগরভৌমত্ব এৈিং আঞ্চত ে
অখন্ডিা রক্ষার তৈষরয় িারদর দৃঢ় িংেল্পিা ম্পরেগ সোরনারেরমর রেহ থাো উতিি নয়।
তিরনর সেট োউতি র এৈিং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ৈর রেন সয,
এর মরেয উপনীি হওয়া হমিরে ৈাস্তৈাতয়ি েরা
ম যাগুত র মাোন িাত রয় যাৈার জনয উভয় পরক্ষর
তিপাতক্ষে
মর ািাগুত রে েড়াভারৈ অনু রণ েররি,
মজৈুি েররি এৈিং পতরতস্থতির অৈনতি ঘটারি পারর

প্রোনমন্ত্রী সমাদী এৈিং রাষ্ট্রপতি তজ তজিংতপিং
এৈিং
এৈিং আ াপ আর ািনার মােযরম
খুৈ যত্নৈান হওয়া উতিি। তিতন তৈতভন্ন
ামরনর
াতরর ব নযৈাতহনীর তনয়ন্ত্রণরে
এরেরমর সযরোরনা প্রররািনামূ ে পদরক্ষপ

সনওয়া সথরে তৈরি থােরি ৈর রেন। দুই পরক্ষর উতিি ভারি-তিন

ম্পরেগ র

ামতগ্রে পতরতস্থতির

উপরর সেন্দ্রীভূ ি েরা এৈিং যি শীঘ্র ম্ভৈ ৈতেগি পতরতস্থতির র্তিরে েতমরয় আনার জনয এে ারথ
োজ েরা ও ভারি –তিন ীমাে এ াোয় শাতে এৈিং তস্থরিা ৈজায় রাখা। তিরনর প্রতিরক্ষামন্ত্রী
পরামশগ তদরয়রেন সয, উভয় পরক্ষর উতিি দুই মন্ত্রী হ ে স্তররর মরেয সযার্ারযার্ ৈজায় রাখা।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী ৈর রেন সয, উভয় পরক্ষর উতিি ভারি-তিন ীমাে এ াোয় শাতে এৈিং তস্থরিা
ৈজায় রাখার জনয সনিারদর ঐেযমি সথরে পথতনরদগ শ সনওয়া, সযটি আমারদর তিপাতক্ষে ম্পেগ র
আরও তৈোরশর জনয প্ররয়াজনীয় এৈিং মিােররে মনােরর পতরনি হরি সদওয়া দুপরক্ষরই উতিি

নয়। িদনু ারর, দুপরক্ষর উতিি শাতেপূণগভারৈ আ াপ আর ািনার মােযরম ি রি থাো পতরতস্থতি
এৈিং ৈরেয়া তৈষয়গুত র মাোন েরা। তিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী ৈর রেন সয, তিনও তৈষয়গুত র শাতেপূণগ
মাোন িায়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পরামশগ তদরয়রেন সয, এরজনয এটি গুরুত্বপূণগ সয পযািংর্িং স ে এ াো
হ মস্ত তৈররাে অঞ্চ সথরে যি শীঘ্র ম্ভৈ ম্পূণগ রূরপ স না সমািারয়ম তররয় সনওয়ার োজ
ভাররির ারথ তিনা পরক্ষর েরা উতিি স ই হ ীমাে এ াোয় শাতে ও ুতস্থরিা ৈজায় রাখার
জনয তিপাতক্ষে িু তি এৈিং সপ্রাটে অনুযায়ী ীমাে এ াো সথরে ব নয তররয় সনওয়া , প্রেৃ ি
তনয়ন্ত্রণররখারে েঠিন রূরপ শ্রদ্ধা েরা ও মানযিা সদওয়া এৈিং এেিরফাভারৈ তস্থিাৈস্থারে পতরৈিগ ন
েরার সোরনারূপ সিষ্টা না েরা। তিতন আরও ৈর রেন সয, ৈিগ মান পতরতস্থতিরে দাতয়ত্ব হোরর
াম ারনা উতিি এৈিং সোন পক্ষই এমন আর সোন পদরক্ষপ সযন না সনয় , যারি পতরতস্থতি জটি
হরি পারর ৈা ীমাে এ াোর তৈষয়টিরে ৈাতড়রয় িু রি পারর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জাতনরয়রেন সয,
উভয় পরক্ষর উতিি যি দ্রুি ম্ভৈ প্রেৃ ি তনয়ন্ত্রণ সরখা ৈরাৈর শাতে এৈিং তস্থরিা ম্পূণগরূরপ
পুনরুদ্ধার েরা এৈিং ব নয সমািারয়ম ও র্তিতৈতে ম্পূণগরূরপ তররয় আনারে ুতনতিি েরার জনয
কূটননতিে এৈিং ামতরে িযারনর র মােযম হ আর ািনারে িাত রয় যাওয়া।

তনউ তদতি
স রেম্বর 05, 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.

