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তহলদাৰী বিন্দু 17Aত অৱসান
August 06, 2021
1. এই সপ্তাহৰ আগভাগত অৱগত কৰাৰ দৰৰ, ভাৰত আৰু চীন সসনাৰ সসনাপততৰ মাজৰ দ্বাদশ
আৰ াচনা চক্ৰ 31 জু াই 2021 তাতৰৰে অনুতিত হয় পূৱ

াডােৰ ছু ছু

ম’সডা বৈঠক তৈন্দুত।

2. দুৰয়া পক্ষই এক স্পষ্ট আৰু গভীৰ ভাৈ তৈতনময় কৰৰ ভাৰত-চীন সীমান্ত অঞ্চ ৰ পতিম েণ্ডৰ
প্ৰকৃ ত তনয়ন্ত্ৰণ সৰোৰ তনতিয়কৰণৰ সম্বন্ধীয় ৈাকী সৰাৱা সক্ষত্ৰসমূহৰ সতমধানৰ ওপৰত।
বৈঠকেনৰ এক ফ াফ

তহচাৰপ, দুৰয়া পক্ষই গ’গ্ৰা অঞ্চ ত তনতিয়কৰণৰ ৈাৰৈ সন্মত হয়। এই

অঞ্চ ৰ াৰ সসনা ৈাতহনীৰয় এক মুো মুতে পতৰতিততত আৰছ স াৱা ৈছৰৰ সম’ মাহৰ পৰা।
3. চু তি অনু ায়ী, দুৰয়া পক্ষই এই অঞ্চ ত আগ তদশত সসনা তৈস্তাৰ এক প যায়ক্ৰম, সমতিত আৰু
সতযাতপত ধৰৰণ অৱসান কতৰৰছ। এই অৱসান প্ৰতক্ৰয়া দুতদন আগৰত কৰা বহতছ , অৰ্যাৎ 04
আৰু 05 আগষ্ট 2021 তাতৰৰে। দুৰয়া পক্ষৰ সসনা এততয়া তনজ তনজ িায়ী তশতৈৰত আৰছ।
4. অঞ্চ ৰ াত দুৰয়া পক্ষই তনমযাণ কৰা সকৰ া অিায়ী গাাঁৰ্তন আৰু আন আনুষতিক আন্তঃগাাঁৰ্তন
েুত

তদয়া বহৰছ আৰু ইয়াৰ পাৰস্পতৰক সতযাপন কৰা বহৰছ। অঞ্চ ৰ াৰ ভূ তম ৰূপ দুৰয়া পক্ষৰ

দ্বাৰা প্ৰাক-সংঘঘয কা ল

পুনৰুদ্ধাৰ কৰা বহৰছ।

5. এই চু তিেৰন তনতিত কৰৰ স

এক এই অঞ্চ ৰ াৰ এ এতচ কৰঠাৰভাৰৱ অৱ ম্বন আৰু সন্মান

কৰা হ’ৈ দুৰয়া পক্ষৰ ফা ৰ পৰা, আৰু স
6. ইয়াৰ

তিৰ অৱিাৰ সকাৰনা একপক্ষীয় পতৰৱতয ন নহয়।

গৰত মুো-মুতেৰ আৰু এক সংৰৈদনশী

প্ৰততশ্ৰুতত প্ৰকাশ কৰৰ আৰ াচনা আগৈঢ়াৈল

অঞ্চ ৰ সমাধা হয়। দুৰয়া পক্ষই তনজৰ

আৰু পতিম েণ্ডৰ এ এতচৰ ৈাকী সৰাৱা তৈষয়সমূহ

সমাধা কতৰৈল ।
7. ভাৰতীয় সসনাই আইটিতৈতপৰ বসৰত সম্পূণয প্ৰততশ্ৰুততৈদ্ধ ৰাষ্ট্ৰৰ সাৈযৰভৌমত্ব সুতনতিত কৰা আৰু
পতিম েণ্ডৰ প্ৰকৃ ত তনয়ন্ত্ৰণ সৰোত শাতন্ত আৰু প্ৰশাতন্ত ৰক্ষাৰ কৰাৰ ৈাৰৈ।
নতু ন বদল্লী
আগষ্ট 06, 2021
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