External Affairs Minister's meeting with State Councilor
and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang Yi on the
sidelines of G20 Foreign Ministers’ Meeting
July 07, 2022

জি 20 জিদেশমন্ত্রীদের বিঠদের ফ াঁদে জিদের স্টেট ে উজিলর এিং জিদেশমন্ত্রী
জিি এদেদলজি শ্রী ওয় ং ঈ-র স দে পরর ষ্ট্র জিষয়ে মন্ত্রীর বিঠে
জুলাই 07,2022

07 জুলাই 2022 – এ ইন্দান্েশিয়ার বাশলন্ে শজ 20 শবন্েিমন্ত্রীন্ের ববঠন্ের ফাাঁন্ে শিন্ের স্টেট
োউশিলর এবং শবন্েিমন্ত্রী শিজ এন্েন্লশি শ্রী ওয়াং ঈ-র সান্ে পররাষ্ট্র শবষয়ে মন্ত্রী(ইএএম)
ববঠে েন্রন্েে।

2. শবন্েিমন্ত্রী পূবব লাোন্ের প্রেৃ ে শেয়ন্ত্রণ স্টরো বরাবর বন্েয়া সমসযাগুশলর দ্রুে সমাধান্ের
জেয আিবাে জাশেন্য়ন্েে। েন্য়েটি সংঘষবপূণব এলাোয় বসেয সমান্বি সশরন্য় শেন্য় যাওয়ার
োজ সম্পূণব িবার েো স্মরণ েন্র, সীমান্ত এলাোয় িাশন্ত ও সুশিশে পুেরুদ্ধার েরার জেয
বাশে সমস্ত এলাো স্টেন্ে সম্পূণব বসেয সমান্বি সরান্োর গশে বজায় রাোর প্রন্য়াজেীয়োর
েো শবন্েিমন্ত্রী পুেরায় বযক্ত েন্রন্েে। শেশে শিপাশিে িু শক্ত এবং স্টপ্রান্টােলন্ে এবং েুই মন্ত্রীর
পূবববেী আন্লািো িলাোলীে োন্ের মন্ধয স্টয স্টবাঝাপড়ায় স্টপ াঁন্োন্ো িন্য়শেল োন্ে সম্পূণব স্টমন্ে
িলার গুরুত্বন্ে পুেরায় েৃঢ়োর সান্ে উন্েে েন্রন্েে। এই প্রসন্ে,
উভয়মন্ত্রী েৃঢ়োর সান্ে
উন্েে েন্রন্েে স্টয, েুই পন্ির সামশরে এবং কূটনেশেে আশধোশরেন্ের শেয়শমে স্টযাগান্যাগ
িাশলন্য় যাওয়া উশিে এবং অশেিীঘ্র স্টোেও এে োশরন্ে উচ্চপেি েমান্ডারন্ের
পরবেী
ববঠন্ের শেন্ে োরা োশেন্য় আন্েে।
শবন্েিমন্ত্রী পুেরায় বযক্ত েন্রন্েে স্টয, ভারে-শিে
সম্পেব , পারস্পশরে শ্রদ্ধা, পারস্পশরে সংন্বেেিীলো
এবং পারস্পশরে স্বােব, এই শেেটিন্ে
পযবন্বিণ
েন্র
সন্ববাত্তমভান্ব
সাধে
েরা
িন্য়
োন্ে।
শবন্েিমন্ত্রী 2022 –এর
ববঠন্ের েো পুেরায় উন্েে
শবষন্য়র অগ্রগশের পযবান্লািো
সম্প্রসারে
এবং
সুশবধা

3.

মািব মান্স শেশেন্ে শিজ এন্েন্লশি শ্রী ওয়াং ঈ-র সান্ে োর
েন্রন্েে এবং োরপন্র শিিােীন্ের প্রেযাবেব ে সি েন্য়েটি মুেয
েন্রন্েে। শবন্েিমন্ত্রী অশে িীঘ্র শিিােীন্ের প্রেযাবেব ে প্রশিয়ান্ে
প্রোে
েরার
প্রন্য়াজেীয়োর
উপন্র
স্টজার
শেন্য়ন্েে।

েুই মন্ত্রী অেযােয আঞ্চশলে এবং ববশিে ঘটোবলী শেন্য় োন্ের েৃশিভশের শবশেময়ও
েন্রন্েে। শবন্েিমন্ত্রী শিজ এন্েন্লশি শ্রী ওয়াং ঈ, এইবেন্র শিে-এ শিন্ের সভাপশেত্বোন্ল
ভারন্ের সমেবে প্রোন্ের জেয ভারন্ের প্রিংসা েন্রন্েে এবং আসন্ন শজ20 এবং এসশসও-র
সভাপশেত্বোন্ল ভারেন্ে শিন্ের সমেবন্ের শবষন্য় আিাস শেন্য়ন্েে। োরা শেন্জন্ের মন্ধয
স্টযাগান্যাগ রাোর শবষন্য় সম্মে িন্য়ন্েে।

4.

বাশল
জুলাই 07, 2022
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website
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