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গালৱান উপত্যকা অঞ্চলৰ ঘটনাৰ বিষয়ে 19 জনু ত্াবৰয়ে চীন মুেপাত্ৰই 
কৰা ভাষযৰ বিষয়ে সংিাদ মাধ্যয়ম কৰা প্ৰশ্নৰ ওপৰত্ কাৰ্যকবৰ মুেপাত্ৰৰ 
প্ৰবত্বিো 
জনু 20, 2020 
 
গালৱান উপত্যকা অঞ্চলৰ ঘটনাৰ বিষয়ে 19 জনু ত্াবৰয়ে চীন মুেপাত্ৰই কৰা ভাষযৰ বিষয়ে সংিাদ 
মাধ্যয়ম কৰা প্ৰশ্নৰ প্ৰবত্বিো বিচায়প কাৰ্যকবৰ মুেপাত্ৰ, বমিঃ অনুৰাগ শ্ৰীৱাস্তয়ি কে, 
 
“গালৱান উপত্যকা অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত্ স্থিস্থত্ ঐস্থত্হাস্থিক ধৰণে স্পষ্ট। লাইন অফ একচু্যণৱল কনট্ৰলৰ (এল 
এ স্থচ্) ক্ষেত্ৰত্ চ্ীন পেই কৰা বস্থধিত্ আৰু অযুস্থিকৰ দাস্থব গ্ৰহেণযাগয নহয়। ক্ষিয়া অত্ীত্ত্ চ্ীনৰ 
স্থনজৰ স্থিস্থত্ৰ স্থবৰুণে। 
 
ভাৰত্ীয় ক্ষিনাই গালৱান উপত্যকাণক ধস্থৰ ভাৰত্-চ্ীন িীমান্ত অঞ্চলৰ িকণলা ভাগৰ এল এ স্থচ্-ৰ 
স্থিস্থত্ক লল স্পষ্ট। ক্ষত্ওঁণলাণক িকণলা িানৰ দণৰ ইয়াণত্া িত্কি ত্াণৰ অৱলম্বন কণৰ। ভাৰত্ীয় পেই 
ক্ষকস্থত্য়াও এল এ স্থচ্-ৰ স্থিপাণৰ ক্ষকাণনা কাযি কৰা নাই। আচ্লণত্, ক্ষত্ওঁণলাণক এই অঞ্চলৰ ত্ত্তাৱধান 
বহু িময়ৰ পৰা কস্থৰ আণে ক্ষকাণনা ঘটনা ক্ষনাণহাৱাকক। ভাৰত্ীয় পেই স্থনমিাে কৰা স্থযণকাণনা 
আন্তঃগাথসঁ্থন স্বাভাস্থৱকণত্ এল এ স্থচ্-ৰ স্থনজৰ পাৰত্ হয়। 
 
ক্ষম’ 2020 পৰা, চ্ীন পেই এই অঞ্চলত্ ভাৰত্ৰ িাধাৰে, পৰম্পৰাগত্ স্থনৰীেে পেস্থত্ হস্তণেপ কস্থৰ 
আস্থহণে। ইয়াৰ ফলত্ এক িংঘাত্ৰ িৃস্থষ্ট হয় স্থয স্থিপেীয় চু্স্থি আৰু স্থনয়মৰ অধীনত্ ভূস্থম 
ক্ষিনাপস্থত্িকণল িমাধা কণৰ। আস্থম এয়া গ্ৰহে নকণৰা ক্ষয ভাৰণত্ একপেীয় ভাণৱ পস্থৰস্থিস্থত্ িলস্থন 
কস্থৰস্থেল। বৰঞ্চ, আস্থম ক্ষিয়া ৰো কস্থৰ আস্থহণোঁ। 
 
ইয়াৰ স্থপেৰ, ক্ষম’ৰ মাজভাগত্, চ্ীন পেই ভাৰত্-চ্ীন িীমান্ত অঞ্চলৰ পস্থিম ভাগৰ আন িানৰ এল এ 
স্থচ্ উলংঘন কস্থৰবকল ক্ষচ্ষ্টা কণৰ। এই প্ৰণচ্ষ্টাৰ উপযুি প্ৰস্থত্স্থিয়া আস্থম স্থদওঁ। ত্াৰ স্থপেৰ পৰা, দণুয়া 
পেই আণলাচ্নাত্ স্থলপ্ত লহণে িাস্থপত্ কূটকনস্থত্ক আৰু ক্ষিনা মাধযণমণৰ এল এ স্থচ্-ত্ চ্ীনৰ কাযিৰ পৰা 
িৃস্থষ্ট ক্ষহাৱা পস্থৰস্থিস্থত্ স্থনয়ন্ত্ৰে কস্থৰবকল। 
 
ক্ষজযষ্ঠ ক্ষিনাপস্থত্িকণল 6 জনু 2020 ত্াস্থৰণে লগ কণৰ আৰু এল এ স্থচ্-ত্ স্থনয়ন্ত্ৰঅে আৰু স্থনষৃ্কয়ত্াৰ 
এক পেস্থত্ত্ মাস্থন্ত হয় য’ত্ পৰস্পৰ কাযি থাস্থকব। দণুয়া পেই এল এ স্থচ্ িন্মান কস্থৰবকল আৰু 



অৱলম্বন কস্থৰবকল মাস্থন্ত হয় আৰু স্থিৰত্া িলস্থন কৰা ক্ষকাণনা কাযি নকস্থৰবকল মাস্থন্ত হয়। স্থপণে, গালৱান 
উপত্যকাৰ এল এ স্থচ্-ৰ ক্ষেত্ৰত্ চ্ীন পেই এই বুজাবুস্থজ উলংঘন কণৰ আৰু এল এ স্থচ্-ৰ এইপাণৰ 
গাথসঁ্থন স্থনমিাে কস্থৰবকল ক্ষচ্ষ্টা কণৰ। ক্ষযস্থত্য়া এই ক্ষপ্ৰণচ্ষ্টা স্থবফল কৰা হয়, চ্ীন ক্ষিনাই 15 জনু 2020 
ত্াস্থৰণে স্থহংিাত্মক কাযি কণৰ যাৰ ফলত্ বহুণত্া স্থনহত্ হয়। 
 
স্থবণদশ স্থবষয়ক মন্ত্ৰী (ই এ এম) আৰু চ্ীনৰ স্থবণদশ মন্ত্ৰী, মহামানয স্থমঃ ক্ষৱং স্থয়ৰ মাজত্ 17 জনু 
2020 ত্াস্থৰণে এক বাত্ি ালাপ হয় য’ত্ স্থবণদশ স্থবষয়ক মন্ত্ৰীণয় কণ াৰ ভাষাত্ 15 জনু 2020 ত্াস্থৰণে 
ঘটা আৰু ত্াৰ কাৰেৰ প্ৰস্থত্বাদ কণৰ। ক্ষত্ওঁ চ্ীন পেই কৰা অণভাণযাগ আৰু ক্ষজযষ্ঠ ক্ষিনাপস্থত্িকণল 
ক্ষলাৱা বুজাবুস্থজৰ ভুল প্ৰস্থত্স্থনস্থধত্ব দঢ়ৃভাণৱ নাকচ্ কণৰ। ক্ষত্ওঁ এয়াও উণেে কণৰ ক্ষয এয়া চ্ীনৰ দাস্থয়ত্ব 
স্থনজৰ কাযিৰ স্থবণেষে কস্থৰ িংণশাধনমূলক ক্ষোজ ক্ষলাৱা। 
 
দণুয়া মন্ত্ৰীণয় মাস্থন্ত হয় ক্ষয িামস্থগ্ৰক পস্থৰস্থিস্থত্ এক দাস্থয়ত্বশীল ধৰণে পস্থৰচ্ালন কৰা হ’ব, আৰু দণুয়া 
পেই 6 জনুৰ স্থনস্থিয়ত্াৰ বুজাবুস্থজ আন্তস্থৰকত্াণৰ অৱলম্বন কস্থৰব। দণুয়া পে স্থনয়মীয়াকক ক্ষযাগাণযাগত্ 
আণে আৰু ক্ষিনা আৰু কূটকনস্থত্ক পেস্থত্ৰ আগত্ীয়া লব কৰ কথা আণলাচ্না লহ আণে। 
 
আস্থম আশা কস্থৰণোঁ ক্ষয চ্ীন পেই আন্তস্থৰকভাণৱ স্থবণদশ মন্ত্ৰীিকণল কৰা বুজাবুস্থজ অৱলম্বন কস্থৰব 
িীমান্ত অঞ্চলত্ শাস্থন্ত আৰু িুৰো ৰোৰ বাণব, স্থয অস্থত্ প্ৰস্থয়জনীয় আমাৰ স্থিপেীয় িম্পকি ৰ িামস্থগ্ৰক 
উন্নস্থত্ৰ বাণব।” 
 
নতু্ন বদল্লী 
জনু 20, 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. 

 
 
 


