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ভারত-চিন সেনা কমান্ডার স্তররর ত্রর াদশ তম দফার বৈঠক
অরটাৈর 11,2021
10 ই অরটাৈর 2021 তাচররে িু নেুল-মরডা েীমান্ত েংর াগ স্থরল ভারত-চিন সেনা কমান্ডার স্তররর ত্রর াদশ তম
দফার বৈঠক অনুচিত হর রে। এই বৈঠক িলাকালীন উভ

পক্ষ পুৈব লাদারের প্রকৃ ত েীমান্ত সরো ৈরাৈর ৈরক া

চৈষ গুচলর েমাধারনর আরলািনার প্রচত দৃচি চনৈদ্ধ সররেচেরলন। ভাররতর তরফ সেরক উরেে করা হর রে স ,
চিপাচক্ষক িু চল লঘন ন করর একতরফাভারৈ চিরনর পক্ষ সেরক চস্থতাৈস্থারক চৈচ ত করার কাররপ প্রকৃ ত চন ত্রণ প সরো
ৈরাৈর এই পচরচস্থচত বতচর হর রে। তাই এর জনয প্রর াজন চেল পচিম সক্ষরত্র এলএচে ৈরাৈর ৈাচক অঞ্চরল শাচন্ত ও
েুচস্থচত ৈজা

রাোর জনয চিরনর তরফ সেরক

ো ে পদরক্ষপ গ্রহপ করা।এটি দুশানরৈ সত দুই চৈরদশমত্রণ ীর োরচতক

বৈঠরক প্রদত্ত চনরদব চশকা অনু া ী হও ার দরকার চেল স োরন তারা েহমত হর চেরলন স , দুই পক্ষর উচিত হরৈ
তদ্রুত েম্ভৈ ৈরক া চৈষ গুচলর েমাধান করা। ভাররতর তরফ সেরক সজার চদর

ৈলা হর রে স , ৈাচক অঞ্চরলর

জনয এই ধররনর মীমাংো চিপাচক্ষক েম্পরকব র অগ্রগচতরক েুচৈধাপ্রদান কররৈ। বৈঠক িলাকালীন, ভারতী
অঞ্চরলর েমাধারন জনয গঠনমূলক পরামশব চদর রে চকন্তু চিনা পক্ষ তারত রাচজ ন
পারর চন। তাই ৈাচক এলাকার
দুই তরফ স াগার াগ ৈজা

পক্ষ ৈাচক

এৈং সকানও দূরদশী প্রস্তাৈও চদরত

েমাধারনর সক্ষরত্র বৈঠকটি চৈফল হর রে।

রাোর সক্ষরত্র এৈং স্থলভারগ স্থা ী অৈস্থা ৈজা

রাোরতও েহমত হর রে। আমারদর আশা

স , চিনা পক্ষ চিপাচক্ষক েম্পরকব র োমচগ্রক পচররপ্রচক্ষতরক চৈরৈিনার মরধয রােরৈ এৈং চিপাচক্ষক িু চল ও সপ্রার াকলরক
েম্পূপব

রূরপ

সমরন

িরল

ৈরক া

চৈষ গুচল

দ্রুত

েমাধারনর

লরক্ষয

কাজ

কররৈ।

চনউ চদচে
অরটাৈর 11,2021
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