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17A টহলদারি এলাকা থেকক থেনা েমাকেশ প্রত্যাহাি
অগাষ্ট 06,2021
1. এই সপ্তাহের প্রথমাহধে র পূর্ে ঘ াষণা অনুসাহর ভারত এর্ং চিহনর ঘসনা কমান্ডারহের মহযে 12 তম বর্ঠক
31 ঘে জুলাই 2021 -এ পূর্ে লাোহের িু শুল মলহ া সংহ াগ স্থহল অনুচিত েহেহে।
2. ভারত-চিন সীমাহের পচিমী ঘেহের
সম্পচকে ত সমাযাহনর উপহর েুই তরহের
েলস্বরূপ উভে পে ঘগাগরা এলাকা ঘথহক
ঘম মাস ঘথহক উভে ঘেহের ঘসনার্াচেনী
অর্স্থান করচেল।

প্রকৃ ত চনেন্ত্রণ ঘরো র্রার্র র্াচক অংে ঘথহক বসনে প্রতোোর
েৃচষ্টভচির গভীর এর্ং অকপট চর্চনমে েহেহে।এই বর্ঠহকর
ঘসনা সমাহর্ে প্রতোোর করার জনে একমত েহেহে। গত র্েহরর
এই এলাকাহত পরস্পহরর প্রচত সামনা সামচন ঘিাহে ঘিাে ঘরহে

3.
িু চি অনুসাহর, উভেপে প োেক্রহম, সমচিত ভাহর্, এর্ং ািাইকৃ তভাহর্ ঘসনা র্াচেনীর সমাহর্হের
অগ্রগচত ঘরায কহরহে। এই ঘসনা সমাহর্ে প্রতোোহরর কাজ 04 এর্ং 05 ই অগাষ্ট 2021 েুইচেন যহর করা
েহেহে।
উভেতরহের
বসনে
র্াচেনী
এেন
তাহের
স্থােী
োউচনহত
চেহর
চগহেহে।
4. এই এলাকাহত েুই তরহের পে ঘথহক চনমোণ করা সমস্থ অস্থােী োউচন এর্ং পচরকাঠাহমা ঘভহি ঘেলা
েহেহে এর্ং পরস্পহরর দ্বারা পরীচেত েহেহে। উভে পে এই এলাকার ভূ েন্ডটি আহগ ঘ অর্স্থাে চেল ঘসই
অর্স্থাে পুনরূধার কহরহে।
5. এই িু চি সুচনচিত কহরহে ঘ , প্রকৃ ত চনেন্ত্রণ ঘরো উভে পহের তরে ঘথহক কহঠারভাহর্ পালন ও
সম্মান করা েহর্ এর্ং একতরো ভাহর্ চস্থতার্স্থাহক পচরর্তে ন করা েহর্ না।
6. এর সাহথ আরও একটি পরস্পহরর প্রচত মুহোমুচে অর্স্থান করার জােগার সমাযান েল। উভে পে
আহলািনাহক এচগহে চনহে াওো এর্ং পচিমীহেহে প্রকৃ ত চনেন্ত্রণ ঘরো র্রার্র র্াচক সমসোগুচল সমাযাহনর
প্রচত তাহের প্রচতশ্রুচত র্েি কহরহে।
7. আইটিচর্চপ সে ভারতীে ঘসনার্াচেনী জাচতর সার্েহভৌমত্ব চনচিত করহত এর্ং পচিমীহেহে প্রকৃ ত চনেন্ত্রণ
ঘরো র্রার্র োচে ও সুচস্থচত র্জাে রােহত সম্পূণেভাহর্ প্রচতশ্রুচতর্ধ।
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