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ৰাজ্যিক প্ৰমুখৰ এছজ্িঅ’ পজ্ৰষদ বৈঠকৰ প্রপ্ৰক্ষাপটত জ্ৈদদশ
জ্ৈষয়ক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক িীনৰ ৰাজ্যিক উপদদশক আৰু জ্ৈদদশ মন্ত্ৰী,
মাননীয় জ্মিঃ প্র েং য়ীৰ বৈদত
চেপ্তেম্বৰ 16, 2021
1. বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীপ্তয় (ইএএম) েীনৰ ৰাবযিক উপপ্তেশক আৰু বিপ্তেশ মন্ত্ৰী মাননীয় চ েং য়ীক
ডাোপ্তে, তাবযবকস্তানত 16 চেপ্তেম্বৰ 2021 তাবৰপ্তে লগ ধপ্তৰ ৰাবযিক প্ৰমুেৰ 21তম এছবেঅ’
পবৰষে বিঠকৰ চপ্ৰক্ষাপটত। েুপ্তয়াযন মন্ত্ৰীপ্তয় প

লাডােৰ প্ৰকত বনয়ন্ত্ৰ

িতৰ মান পবৰবববত আৰু লগপ্তত বিিপ্তপাৰা পবৰবববতৰ লপৰত

চৰোৰ (এলএবে )

াি বিবনময় কপ্তৰব

2. বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীপ্তয় উপ্তেে কপ্তৰ চপ 14 যুলাইৰ চতলঁপ্তলাকৰ চশষ বিঠকত েুপ্তয়া পক্ষই বকছু
প্ৰগবত কবৰবছল প

লাডােৰ প্ৰকত বনয়ন্ত্ৰ

গ’গ্ৰা অঞ্চলত বনৰস্ত্ৰীকৰ

ৰোৰ িাকী চৰা া বিষয়সমহৰ সবমধানত আৰু

সম্প ৰ কবৰবছলব তথাবপ এপ্তন বকছু মান বিষয় িাকী আবছল বপ সমাধা

কবৰি লাপ্তগব
3. এই সন্দ ৰ ত বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীযপ্তন স্মৰ

কপ্তৰ চপ চতলঁপ্তলাকৰ চশষ বিঠকত বিপ্তেশ মন্ত্ৰী চ েং

য়ীপ্তয় উপ্তেে কবৰবছল চপ বিপক্ষীয় সম্পকৰ এক বনম্ন স্তৰত আপ্তছব েুপ্তয়া পক্ষ সন্মত বহবছল চপ
বিেিমান পবৰবববতৰ েীৰ্ৰায়ন েুপ্তয়া পক্ষৰ িাপ্তি অনুকূল নহয় বপপ্তহতু

ই এই সম্পকৰ ত এক

ঋ াত্মক প্ৰ া

চপলাইপ্তছব বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীপ্তয় চসপ্তয় চযাৰ বেপ্তয় চপ েুপ্তয়া পক্ষই প

লাডােৰ

প্ৰকত বনয়ন্ত্ৰ

চৰোৰ িাকী বিষয়প্তিাৰৰ দ্ৰুত বমমােংসাৰ ফাপ্তল এপ্তকলপ্তগ কাম কবৰি লাপ্তগ

বিপক্ষীয় েু বি আৰু নীবত সম্প ৰ
ৰ প্তপ অ লম্বন কবৰব
4. বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীপ্তয় উপ্তেে কপ্তৰ চপ িাকী চৰা া বিষয়সমহত প্ৰগবত বনবিত কৰাপ্তটা
আ শিকীয় প

লাডােৰ প্ৰকত বনয়ন্ত্ৰ

চৰোত শাবি আৰু প্ৰশাবি পুনৰুদ্ধাৰ কবৰিলল এয়া

েবিপ্তগােৰ কবৰ চপ বিপক্ষীয় সম্পকৰ ৰ প্ৰগবতৰ িাপ্তি সীমাি অঞ্চলত শাবি আৰু প্ৰশাবি এক
আ শিকীয় ব বিব এই সন্দ ৰ ত, মন্ত্ৰীপ্তকইযপ্তন সন্মত হয় চপ েুপ্তয়া পক্ষৰ চসনা আৰু কূটলনবতক
বিষয়সকপ্তল পুনৰ লগ হ’ি লাপ্তগ আৰু অবত চসানকাপ্তল িাকী বিষয়সমহৰ লপৰত বনযৰ
আপ্তলােনাৰ অিিাহত কবৰি লাপ্তগব

5. মন্ত্ৰী েুযপ্তন লগপ্তত চশহতীয়া বিিপ্তপাৰা পবৰবববতৰ লপৰত
মন্ত্ৰীপ্তয় কয় চপ

াি বিবনময় কপ্তৰব বিপ্তেশ বিষয়ক

াৰপ্তত চকবতয়াল চকাপ্তনা স িতা সেংৰ্ষৰত বলে চহা া নাইব চতলঁ কয় চপ

াৰত আৰু েীপ্তন বনযৰ মাযত পাৰস্পবৰক সন্মানৰ ব বিত এক সম্পকৰ বাপন কবৰপ্তছব ইয়াৰ
িাপ্তি, এয়া আ শিকীয় চপ েীপ্তন আমাৰ বিপক্ষীয় সম্পকৰ ক ততীয় চেশসমহৰ বসপ্তত বনযৰ
সম্পকৰ ৰ েবি ঙ্গীৰ পৰা চো া িন্ধ কৰাব এবেয়ান ঐকি া

বন ৰ ৰ কবৰি

াৰত-েীন

সম্পকৰ ই বাপন কৰা উোহৰ ৰ লপৰতব
6. মন্ত্ৰী েুগৰাকীপ্তয় চপাগাপ্তপাগত থাবকিলল সন্মত হয়ব
ডািাদে
প্রিদেম্বৰ 16, 2021

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.

