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আপুনি নিপ্তেতু অৱগত চি ভাৰত আৰু েীিৰ চযেষ্ঠ চেিাপনতৰ মাযৰ 6তম বৈঠক অিুনষ্ঠত েয় 
21চেপ্তেম্বৰত চমাপ্ত াত। 
 
এই বৈঠকখি অিুনষ্ঠত েয় 4 চেপ্তেম্বৰত মপ্তকা’ত অিুনষ্ঠত চোৱা ভাৰত আৰু েীিৰ প্ৰনতৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ 
বৈঠক আৰু দপু্তয়া নৈপ্তদশ মন্ত্ৰীৰ 10 চেপ্তেম্বৰৰ বৈঠকৰ নভনিত। দপু্তয়া নৈপ্তদশ মন্ত্ৰীপ্তয় এক েুনিত মানি 
েয় চি দপু্তয়া পক্ষই ৈাতত ালাপ অৈোেত ৰানখৈ লাপ্তগ আৰু দ্ৰুতগনতত আৰু ৈোপকভাপ্তৱ েংঘাত 
অঞ্চলেমূেত নিনিয়তা আনিৈ লাপ্তগ। 
 
চযেষ্ঠ চেিাপনতেকপ্তল প্ৰায় 50 নদিৰ নপছত ল’গ পাইপ্তছ। 
 
বৈঠকখিৰ নপছত দপু্তয়া পক্ষই এই িুটীয়া চপ্ৰছ নৈৈৃনত মুকনল কপ্তৰ নি আপুনি ইনতমপ্তযে চদখা পাইপ্তছ। 
 
মই এয়া উপ্তেখ কনৰৈ নৈোনৰপ্তছা চি  এইখি প্ৰথম িুটীয়া চপ্ৰছ নৈৈৃনত নিপ্তকাপ্তিা চযেষ্ঠ চেিাপনতৰ 
বৈঠকৰ নপছত। এপ্তি স্থলত, ই প্ৰনতফলি কপ্তৰ দপু্তয়া পক্ষৰ উপ্তেনখত প্ৰনতশ্ৰুনত এল এ নে-ত নিনিয় 
কৰাৰ। আনম আগপ্তত উপ্তেখ কৰাৰ দপ্তৰ, নিনিয়তা এক যটিল প্ৰনিয়া, ি’ত প্ৰপ্তয়াযি দপু্তয়া ফালৰ 
চেিা পুিৰ চপ্ৰৰক কৰা নিয নিয নিয়মীয়া স্থাি ল এল এ নে-ৰ নিয নিয ফাপ্তল। ইয়াত দপু্তয়াপক্ষৰ 
পাৰস্পনৰক প্ৰনতিমী নিয়াৰ প্ৰপ্তয়াযি। দপু্তয়া পক্ষই েকপ্তলা েংঘাত অঞ্চলত েম্পূকত নিনিয়তাৰ ফাপ্তল 
কািত কনৰ থকাৰ েময়ত, এয়াও প্ৰপ্তয়াযিীয় চি ভূনমত নস্থৰতা নিনিত কৰা েয়। চশেতীয়া চযেষ্ঠ 
চেিাপনতৰ বৈঠকখি এই েকপ্তলা োমনিক প্ৰেংগৰ দনৃিপ্তৰ চোৱাৰ প্ৰপ্তয়াযি। 
 
এই 6তম বৈঠকখপ্তি চযেষ্ঠ চেিাপনতেকলক এক েুপ্তিাগ প্ৰদাি কপ্তৰ এল এ নে-ৰ পনৰনস্থনত নস্থৰ কৰাৰ 
চক্ষত্ৰত মুকনল আৰু গভীৰভাপ্তৱ ভাৈ আদাি-প্ৰদাি কৰাৰ। দপু্তয়া পক্ষই নিকতয় কনৰপ্তছ েন্মুখৰ চিাগাপ্তিাগ 
শনিশালী কৰাৰ িাপ্তত আগ ল আৰু ভুল ৈুযাৈুনয আৰু ভুল নৈোৰ িেয়, েন্মুখ ল আৰু চেিা চপ্ৰৰক 
িকৰাৰ, ভূনমৰ পনৰনস্থনত নিযা ক পনৰৱতত ি িকৰাৰ, আৰু এপ্তি চকাপ্তিা কািত িকৰাৰ নি পনৰনস্থনত আৰু 
অনযক যটিল কনৰ তুনলৈ পাপ্তৰ। 
 



আগন্তুক পদপ্তক্ষপ ে’ৈ নিযভাপ্তৱ এই পনৰনস্থনত েলনি িকৰা, আৰু েমািৰালভাপ্তৱ দপু্তয়া পক্ষই নিযৰ 
আপ্তলােিা অৈোেত ৰানখৈ েম্পূকত নিনিয়তা অযত ি কৰাৰ ৈাপ্তৈ েংঘাত অঞ্চলেমূেত আৰু েীমাি 
অঞ্চলপ্তৈাৰত শানি আৰু েুৰক্ষা েম্পুকতভাপ্তৱ পুিৰ স্থাপি কৰা নিনিত কনৰৈ ল। 
 
এই চক্ষত্ৰত, দপু্তয়া পক্ষই এয়াও নিকতয় বলপ্তছ চযেষ্ঠ চেিাপনতৰ আগন্তুক বৈঠক অনত চোিকাপ্তল অিুনষ্ঠত 
কনৰৈ ল। ইয়াৰ েমািৰালভাপ্তৱ,  ানিউ এম নে নে-ৰ আগন্তুক বৈঠক অনত চোিকাপ্তল অিুনষ্ঠত ে’ৈ।  
 
নতুন চিল্লী 
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