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1. সীমা িবষয়ক আেলাচনাত ভাৰত আৰু চীনৰ দইু িবেশষ �িতিনিধ- � অিজত 
েডাভাল, ৰা�ীয় িনৰাপত্তা উপেদ�া, ভাৰত আৰু চীনৰ ৰািজয্ক পৰামশর্দাতা আৰু 
ৈবেদিশক ম�ীএইচ.ই. িম. ৱাং িয় েয়, 5 জলুাই , 2020 তািৰেখ এক দৰূভািষক 
আেলাচনা কেৰ।দইু িবেশষ �িতিনিধেয় ভাৰত-চীন সীমা�ৰ পি�ম খ�ত েহাৱা 
েশহতীয়া কাযর্-কলাপৰ ওপৰত এক মুকিল আৰু গ�ীৰ মত-িবিনময় কেৰ।  

 
2. দইু িবেশষ �িতিনিধেয় এই কথাত স�ত হয় েয ভাৰত-চীন সীমা�ত শাি�-

শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বােব দেুয়াপ�ই েতওঁেলাকৰ েনতৃ� �দানকাৰীসকলৰ 
স�িত ল 'ব লােগ িয ভিৱষয্েত ি�-পাি�ক স�কর্ সমূহৰ িবকাশৰ বােব অিত 
�েয়াজনীয় আৰু দেুয়াপ�ই েতওঁেলাকৰ মাজৰ পাথর্কয্সমূহক িবতকর্ ত পিৰণত 
হ'বৈল িদব নালােগ । েসইগিতেক, েতওঁেলােক এই কথাত স�ত হয় েয সীমা�ৰ 
অ�লত শাি�পূণর্ অৱ�া শীে� ঘূৰাই অনাৰ বােব ভাৰত-চীন সীমা�ৰ এল এ 
িচ ৰ পৰা েসনা বািহনীক �তয্াহাৰ িনি�ত কৰােটা �েয়াজন ।এই ে��ত 
েতওঁেলােক মািন লয় েয দেুয়াপ�ই েতওঁেলাকৰ এল এ িচত েসনা-বািহনী 
বািতল কাযর্ অনিতপলেম স�ূণর্ কিৰব লােগ ।ভাৰত-চীন সীমা�ত দেুয়াপ�ই 
েসনা-বািহনীৰ তী�তা পযর্ায়�েম �াসকৰণ িনি�ত কিৰব লােগ । েতওঁেলােক 
পুনৰ িনি�ত কেৰ েয দেুয়াপ�ই পৰ�ৰৰ �কৃত িনয়�ণ েৰখাক যথাযথভােৱ 
স�ান জনাব লােগ আৰু েকােনা�কাৰৰ একপ�ীয় কাযর্ কিৰ এই ি�তাৱ�া 
ভংগ কিৰব নালােগ । েতওঁেলােক এক ৈহ কাম কিৰ ভিৱষয্েত শাি�-শৃংখলা ভ� 
েহাৱা এেন েকােনা কাম কৰাৰ পৰা িবৰত থকাৰ িস�া� লয়।  

 



3. দইু িবেশষ �িতিনিধেয় এই কথাত স�ত হয় েয দেুয়াপ�ৰ কূটৈনিতক আৰু 
সামিৰক িবষয়াসকেল েতওঁেলাকৰ মাজৰ ‘ভাৰত-চীন সীমা� িবষয়ৰ পৰামশর্ 
আৰু সম�য়তাৰ কাযর্-প�িত ’ (WMCC)ৰ অ�গর্ত আেলাচনাসমূহ চলাই যাব 
লােগ আৰু উপেৰা� ফলাফলসমূহত উপনীত হ 'বৰ বােব �হণ কৰা িস�া�সমূহ 
সমেয়ািচতভােৱ কাযর্কৰী কিৰব লােগ ।এই কথােতা স�িত �হণ কৰা হয় েয 
দইু িবেশষ �িতিনিধেয় েতওঁেলাকৰ মাজৰ আেলাচনাসমূহ বজাই ৰািখব যােত 
ভাৰত-চীন সীমা� অ�লৰ শাি�পূণর্ অৱ�া দইু েদশৰ ি�-পাি�ক চুি� আৰু 
�ট'কল অনুসিৰ স�ূণর্ৰূেপ ঘূৰাই আিনব পািৰ।  
 

নতুন িদ�ী 
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DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 
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