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গলওয়ান উপত্যক়া অঞ্চললর ঘটন়াবলী ননলয চীন়া মুখপ়াত্র কত্তৃ ক 19 জনু প্রক়ানিত্ 
নববতনত্র নবষলয মত়্ামত্ চচলয নমনিয়ার প্রলের জব়ালব সরক়ারী মুখপ়ালত্রর জব়াব 
জনু 20, 2020 
 
গলওয়ান উপত্যক়া অঞ্চললর ঘটন়াবলী ননলয চীন়া মুখপ়াত্র কত্তৃ ক 19 জনু প্রক়ানিত্ নববতনত্র 
নবষলয মত়্ামত্ চচলয নমনিয়ার প্রলের জব়ালব সরক়ারী মুখপ়াত্র শ্রী অনুর়াগ শ্রীব়াস্তব বললন, 
 
"গলওয়ান উপত্যকা অঞ্চললর সলে সম্পর্কি ত্ অবস্থান ঐর্ত্হার্সকভালব স্পষ্ট হলয় উলেলে। প্রকৃত্ 
র্নয়ন্ত্রণ ররখা (এলএর্স)-র রেলে এখন অর্ত্রর্িত্ ও অসমর্িনল াগয দার্ব করার জনয চীনা পলের 
পদলেপ গ্রহণল াগয নয়। এগুর্ল অত্ীলত্ চীলনর র্নজস্ব অবস্থালনর সলে সামিসযহীন। 
 
গলওয়ান উপত্যকাসহ ভারত্-চীন সীমান্ত অঞ্চললর সমস্ত রেলে এলএর্স-র রের্ণকরলণর সালর্ 
ভারত্ীয় রসনারা পুলরাপুর্র পর্রর্চত্। ত্ারা র মন অনযে কলর র্ালকন রত্মনই এখালনও ত্ারা এটিলক 
অর্বর্িন্নভালব রমলন চললন। ভারত্ীয় পে এলএর্স জলু়ে কখনও রকানও পদলেপ রনয়র্ন। আসলল 
ত্ারা রকানও ঘটনা ো়োই দীঘির্দন ধলর এই এলাকায় টহল র্দর্িললন। ভারত্ীয় পলের র্নর্মিত্ 
সমস্ত কাোলমাই স্বাভার্বকভালবই এলএর্স-র র্নজস্ব পলেই গঠিত্। 
 
2020 সাললর রম মালসর শুরু রর্লকই, চীনা পে এই অঞ্চলল ভারলত্র স্বাভার্বক, ঐর্ত্হযবাহী টহল 
রদওয়ার পদ্ধর্ত্লত্ বাধা র্দলয় চলললে। এর ফলল উদূ্ভত্ মুলখামুর্খ সংঘলষি র্লপ্ত র্াকার র্বষয়টি র্নলয় 
র্িপার্েক চুর্ি এবং রপ্রালটাকললর র্বধান অনুসালর গ্রাউন্ড কমান্ডাররা আললাচনা কলরলেন। আমরা 
ভারত্ র  একত্রফাভালব র্স্থত্াবস্থা পর্রবত্ি ন কলরর্েল, এই দার্বটি মার্ন না। বরং আমরাই এটি 
বজায় ররলখ চললর্ে।  
 
এরপলর রম মালসর মাঝামার্ঝ সমলয়, চীনা পে ভারত্-চীন সীমান্ত অঞ্চললর পর্িম রসক্টলরর 
অনযানয অঞ্চলল এলএর্স লঙ্ঘন করার রচষ্টা কলরর্েল। এই প্রয়াসগুর্ল সম্পলকি  আমালদর পে রর্লক 
 র্া র্ প্রর্ত্র্িয়া সহ আললাচনা করা হলয়লে। এরপলর, এলএর্স-রত্ চীনা কা িিম রর্লক উদূ্ভত্ 
পর্রর্স্থর্ত্ রমাকার্বলার জনয উভয় পে প্রর্ত্র্িত্ কূটননর্ত্ক ও সামর্রক চযালনললর মাধযলম 
আললাচনায় জর়্েত্ র্েল। 
 
র্সর্নয়র কমান্ডাররা 2020 সাললর 6 জনু ববেক কলরন এবং এলএর্স-এর সালর্ পারস্পর্রক 



পদলেলপর অন্তভুি ি র্ি-এযাসলকললশন এবং র্িলসিলমলের প্রর্িয়ালত্ একমত্ হন। উভয় পেই 
এলএর্স-র সম্মার্নত্ ও রমলন চললত্ সম্মত্ হলয়র্েল এবং র্স্থত্াবস্থা পর্রবত্ি লনর জনয রকানও 
কা িিম গ্রহণ কলরর্ন। ত্লব, গলওয়ান উপত্যকা অঞ্চলল এলএর্স সম্পর্কি ত্ এই সমলঝাত্াগুর্ল রর্লক 
চীনা পে সলর রগলে এবং এলএর্স জলু়ে কাোলমা গেন করার রচষ্টা কলরলে। এই প্রলচষ্টাটি  খন 
বযর্ি হলল, 15 জনু 2020 চীনা রসনারা র্হংসাত্মক পদলেপ রনয়  ার ফলল সরাসর্র হত্াহলত্র 
ঘটনা ঘলট। 
 
চীলনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহামানয শ্রী ওয়াং ই 17 জনু 2020 একটি আললাচনা সভায় ভারলত্র 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী 15 জনু 2020 ত্ার্রলখ সংঘটিত্ র্হংসাত্মক সংঘলষির ঘটনাগুর্লর র্বরুলদ্ধ আমালদর ত্ীব্র 
র্বলরার্ধত্া প্রকাশ কলরলেন। র্ত্র্ন চীনা পে রর্লক করা র্ভর্িহীন অর্ভল াগ এবং র্সর্নয়র 
কমান্ডারলদর মলধয সমলঝাত্ার ভুল বযাখযা রদওয়ালক দঢ়ৃ ভালব প্রত্যাখযান কলরন। র্ত্র্ন এও রজার 
র্দলয় বললর্েললন র  চীনলক ত্ার পদলেলপর পুনমূিলযায়ন করা এবং সংলশাধনমূলক পদলেপ গ্রহণ করা 
উর্চত্। 
 
উভয় মন্ত্রী এই র্বষলয় একমত্ হলয়লেন র  সামর্গ্রক পর্রর্স্থর্ত্ একটি দার্য়ত্বশীল পদ্ধর্ত্লত্ পর্রচালনা 
করা হলব এবং উভয় পেই 6 জলুনর প্রত্যাহার র্বষয়ক সমলঝাত্ার আন্তর্রকভালব বাস্তবায়ন করলব। 
উভয় পে র্নয়র্মত্ র াগাল ালগ রলয়লেন এবং সামর্রক ও কূটননর্ত্ক বযবস্থার প্রার্র্মক ববেক র্নলয় 
আললাচনা হলি। 
 
আমরা প্রত্যাশা কর্র র  চীনা পে, সীমান্ত অঞ্চলল শার্ন্ত ও র্স্থত্াবস্থা সুর্নর্িত্ করার জনয 
পররাষ্ট্রমন্ত্রীলদর মলধয হওয়া সমলঝাত্ালক আন্তর্রকভালব অনুসরণ করলব,  া আমালদর র্িপার্েক 
সম্পলকি র সার্বিক উন্নয়লনর জনয অত্যাবশযক। " 
 
ননউ নিল্লী 
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. 

 
 


