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রাষ্ট্রপ্রধানদের এসসসও পসরষদের বৈঠদের পাশাপাসশ ভারদের
সৈদেশ মন্ত্রীর সিদনর স্টেট োউসিলর এৈং সৈদেশমন্ত্রী সিজ
এদেদলসি সমোর ওয়াং ঈ-র সাদে বৈঠে
সেপ্টেম্বর 16, 2021
সেপ্টেম্বর 16, 2021 তাররপ্টে ডু শানপ্টে, তারিরিস্তাপ্টন রাষ্ট্রপ্রধানপ্টের এিরেিংশতম এেরেও পররষপ্টের
বেঠপ্টির পাশাপারশ ভারপ্টতর রেপ্টেশ মন্ত্রী(ইএএম) রিপ্টনর সেট িাউরিলর এেিং রেপ্টেশমন্ত্রী রিি
এপ্টেপ্টলরি রমোর ওয়ািং ঈ-র োপ্টে বেঠি িপ্টরপ্টেন। মন্ত্রীগণ পূেব লাোপ্টের প্রিৃ ত রনয়ন্ত্রণ সরো
(এলএরে) েরাের েতব মান পরররিরত এেিং সেই োপ্টে আন্তিবারতি ঘটনােলী রনপ্টয় রনপ্টিপ্টের মত
রেরনময় িপ্টরপ্টেন।
2. রেপ্টেশ মন্ত্রী উপ্টেে িপ্টরপ্টেন সে, গত 14 িুলাইপ্টয় বেঠপ্টির পর সেপ্টি েুই পক্ষর তরফ সেপ্টি
পূেব লাোপ্টের এলএরে েরাের েপ্টিয়া রেষয়গুরল রমটিপ্টয় সফলার িনয রিেু টা অগ্রগরত িপ্টয়প্টে এেিং
সগাগরা এলািা সেপ্টি বেনয অপোরণ েম্পূণব িরা িপ্টয়প্টে। তোরপ এেনও রিেু েপ্টিয়া রেষয় রপ্টয়
সগপ্টে সেগুরলর েমাধান িরা প্রপ্টয়ািন।
3. এই প্রেপ্টে রেপ্টেশমন্ত্রী স্মরণ িররপ্টয়প্টেন সে গত বেঠপ্টি রেপ্টেশ মন্ত্রী ওয়ািং ঈ উপ্টেে িপ্টররেপ্টলন
সে রিপারক্ষি েম্পিব প্টত ভাটা পপ্টেরেল। উভয় পক্ষ এিমত িপ্টয়রেপ্টলন সে েতব মান পরররিরতর
েীঘবিারয়তা উভয় পপ্টক্ষরই স্বাপ্টেবর পররপন্থী এেিং েম্পপ্টিবর উপপ্টর সনরতোিি প্রভাে রেস্তার িপ্টর।
তাই রেপ্টেশ মন্ত্রী সিার রেপ্টয়প্টেন সে, রিপারক্ষি েমপ্ট াতা এেিং রীরতপ্টি েম্পূণব মানযতা রেপ্টয় পূেব
লাোপ্টের এলএরে েরাের েপ্টিয়া রেষয়গুরলর েমাধাপ্টন েুই পপ্টক্ষর এিোপ্টে িাি িরা উরিত।
4.

রিপারক্ষি উন্নরতর অগ্রগরতর গ্রুরুত্বপূণব রভরতি  িল েীমান্ত এলািায় শারন্ত ও েুরিরত েিায়

রাো, এই িো উপ্টেে িপ্টর রেপ্টেশমন্ত্রী, পূেব লাোপ্টের এলএরে েরাের েপ্টিয়া রেষয় গুরলপ্টি দ্রুত
েমাধাপ্টনর অগ্রগরতপ্টি েুরনরিত িরার প্রপ্টয়ািনীয়তার উপপ্টর সরোপাত িপ্টরপ্টেন। এই প্রেপ্টে, মন্ত্রীরা

েিমত িপ্টয়প্টেন সে, েপ্টিয়া রেষয়গুরলর অরতদ্রুত েমাধাপ্টনর িনয েুই পপ্টক্ষর োমররি এেিং
কূটননরতি অরফোরপ্টের উরিত আোর বেঠি িরা এেিং আপ্টলািনাপ্টি িারলপ্টয় োওয়া।
5. েুই মন্ত্রী োম্প্ররতি আন্তিবারতি ঘটনােলী রনপ্টয় রনপ্টিপ্টের মপ্টধয মত রেরনময় িপ্টরপ্টেন।রেপ্টেশমন্ত্রী
িারনপ্টয়প্টেন সে ভারত িেনও েভযতা তপ্টের িনও েিংঘপ্টষব অিংশ সনয়রন। রতরন েপ্টলপ্টেন সে,
ভারত এেিং িীনপ্টি সোগযতার মাপিাঠিপ্টত এপ্টি অপপ্টরর োপ্টে সমািারেলা িরপ্টত িপ্টে এেিং
পারস্পররি শ্রদ্ধার রভরতি প্টত এিটি েম্পিব িাপন িরপ্টত িপ্টে। তার িনয, রিপ্টনর প্রপ্টয়ািন তৃ তীয়
সিানও সেপ্টশর োপ্টে েম্পপ্টিবর পররপ্টপ্ররক্ষপ্টত আমাপ্টের রিপারক্ষি েম্পিব প্টি সেোপ্টি এরেপ্টয় িলা ।
এশীয় েিংিরত ভারত-রিন েম্পপ্টিবর েৃষ্টাপ্টন্তর উপপ্টর রনভব র িরপ্টে।
6.

েুই মন্ত্রী রনপ্টিপ্টের মপ্টধয সোগাপ্টোগ রােপ্টত েিমত িপ্টয়প্টেন।

ডু শানপ্টে
সেপ্টেম্বর16,2021
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