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 ভারতের বিতেশমন্ত্রীর সাতে বিতের বিতেশমন্ত্রীর বিঠক 
সসতেম্বর 11,2020  
 

1. 10ই সসতেম্বর 2020 োবরতে মতকাতে ভারতের বিতেশমন্ত্রীর সাতে বিতের বিতেশমন্ত্রীর ভারে-বিে 

সীমান্ত অঞ্চতে িেত মাে উতেজো বেতে বিঠক অেুবিে হতেতে। বিঠকটি আড়াই ঘন্টা ধতর িতেতে। 

2. বিতেশমন্ত্রী সরোপাে কতরতেে সে, 1976 সেতক রাষ্ট্রেেূ পেতাতে সম্পকত  পুের্তঠে সেতক 
এিং 1981 সেতক সীমান্ত আতোিো অেুবিে হওো সেতক আজ পেতন্ত ভারে-বিে সম্পকত  
একটি বিসৃ্তে ইবেিািক র্বেপতে বিকাশ োভ কতরতে। সমতে সমতে বকেু ঘটো স্বতেও 
সীমান্ত এোকাে শাবন্ত ও সুবিবে সিশীরভার্ সমে িজাে বেে। ফেে, সম্পকত তক আরও 
িাস্তবিক বিবশষ্ট্য প্রোে কতর ভারে-বিে সহতোবর্োও িৃহোকাতর বিকবশে হতেবেে।তেোতে 
ভারতের েরতফ স্বীকৃবে সেওো হতেতে সে, সীমান্ত প্রতের সমাধাতে সমে এিং প্রতিষ্ট্ার 
প্রতোজেীেো রতেতে, এটাও পবরষ্কার সে, বমত্রীর উন্নবেতক এবর্তে বেতে োিার জেয সীমান্ত 
এোকাে শাবন্ত এিং সুবিবে িজাে রাোটা অেযািশযক।েোবপ পূিত োোতে সাম্প্রবেক 
ঘটোিেী, বিপাবিক সম্পতকত র উপতর অপবরহােত ভাতি প্রভাি বিস্তার কতরতে। োই, েইু 
সেতশর স্বাতেতর জেয িেত মাে পবরবিবের দ্রুে সমাধাে হওো েরকার।    

 

3. বিঠতক, প্রকৃে বেেন্ত্রণতরো (এেএবস)িরাির সরঞ্জাম সহ বিো বসেযিাবহেী জড় করাটা 
র্ভীর উতিতর্র িতে ভারতের েরফ সেতক সরোপাে করা হতেতে। এইরকম বিশাে 
বসেযিাবহেীর উপবিবে 1993 এিং 1996 –এর িুবির সাতে মাোেসই েে এিং এেএবস 
িরাির প্রজ্বেে প্রান্ত সৃবষ্ট্ কতরতে। এই বসেয সমাতিতশর বিশ্বাসতোর্য িযােযা বিতের েরফ 
সেতক সেওো হেবে। প্রকৃে বেেন্ত্রণ সরো িরাির সিশবকেু সংেযক বিতরাতধর ঘটোে বিতের 
সামতের সাবরর বসেয িাবহেীর প্রতরািোমূেক আিরণ বিপাবিক িুবি এিং সপ্রাটকেতক 
অসম্মাে প্রেশতে কতরতে। ভারতের েরফ সেতক স্পষ্ট্ে জাোতো হতেতে সে, সস সীমান্ত 
এোকার পবরিােতে সকে সহমতের সাতে সমূ্পণত সংবিষ্ট্ো আশা কতর এিং একেরফাভাতি 
বিোিিা পবরিেত তের সকাতোরকতমর প্রতিষ্ট্াতক বেবেক সমেতে করতিো।ভারে আরও সজার 
বেতেতে সে, সীমাতন্তর পবরিােতের সাতে উপেুি সহমে এিং সপ্রাটকেতক ভারেীে বসেয 
অবে েতের সাতে অেুসরে কতরতে। 

 

4. আশু কাজ হে সকে বিতরাধ এোকা সেতক িযাপক ভাতি বসেয অপসারেতক সবুেবিে 
করা। ভবিষ্যতে সকাতো রকতমর অপ্রীবেকর ঘটোতক প্রবেহে করার জেয সসটি 
প্রতোজে।োতের িােী সিৌবক সেতক বসেয সমাতিশতক সমূ্পণত সবরতে সেওো এিং ধাতপ ধাতপ 
সসই প্রবিো সমূ্পণত করার কাজ সামবরক কমান্ডারতের করতে হতি।   

5. োতের আতোিোর সশতষ্, মন্ত্রীরা পাাঁিটি বিষ্তে সহমতে সপৌাঁবেতেতেে সেগুবে িেত মাে 
পবরবিবের প্রবে োতের েবৃষ্ট্ভবির রূপতরো বেবর করতি। 

 
বেউ বেবি 
সসতেম্বর 11, 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. 


