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1. িাোদের সাম্প্রবিক ঘেোিিী বেদয় ভারদির বিদেশমন্ত্রী এিং বিদের টেে কাউবিির ও 
বিদেশমন্ত্রী মহামােয ওয়াং ঈ আজ বিদকদি টেবিদ াদে িাকযািাপ কদরদেে।  

2. বিদেশমন্ত্রী, 15 ই জেু 2020 িাবরদে গািওয়াে উপিযকার বহংসাত্মক মুদোমুবে ঘেোর ভারি 
সরকাদরর কদ ার প্রবিিাে িযক্ত কদরদেে। বিবে ্মরর  কদরদেে ট  6 ই জদুের বি দক  
িবরষ্ঠ কমান্ডাররা  সহমি  হদয়বেদিে ট , প্রকৃি বেয়ন্ত্র  টরো িরাির বসেয সমাদিশ এিং 
বসেয গবিবিবয কবমদয় আো হদি। গি সপ্তাহ যদর স্থি িাবহেীর কমান্ডাররা এই ঐকযমিদক 
িাস্তিাবয়ি করার জেয বেয়বমি আদিািো িাবিদয়  াবিদিে। েে বকেুো ্রগতগবি হদয়দে 
িেে বিদের ির  টেদক গািওয়াে উপিযকায় প্রকৃি বেয়ন্ত্র  টরোর আমাদের ্ঞ্চদি বেদক 
একটি বেমমা  গ ে কদর।এটি একটি বিিাদের কার  হিার জেয, বিদের ির  টেদকপিূম 
্বভপ্রায় এিং পবরকবিি পেদেপ রগতহ  এিং েয়েবির জেয সরাসবর োয়ভাগী। এটি 
বস্থিািস্থাদক পবরিিম ে ো করার জেয আমাদের সকি সহমদির পবরপন্থী এিং ভূেদন্ডর িাস্তি 
পবরবস্থবিদক পবরিিম ে করা টিষ্টাদক প্রবি বিি কদর।       

3. বিদেশমন্ত্রী টরোপাি কদর িদিদেে ট , ্ভূিপূিম ঘেোিিী বিপাবেক সম্পদকম র মদযয গুরুির 
প্রভাি ট দি। বিদের ির  টেদক সমদয়াবিি পেদেপ হি এর বিয়াকদমম বিরবি োো এিং 
সংদশাযেী পেদেপ টেওয়া। েইু পদের উবিি 6 ই জেু িাবরদে বিবরষ্ঠ কমান্ডারদের 
সমদ ািাদক ্বি  ত্নিাে হদয় এিং আন্তবরকিার সাদে পািে করা। উভয় বেদকর 
বসেযিাবহেীরই উবিি বিপাবেক সহমি এিং টপ্রােকি টমদে িিা। িাদের প্রকৃি বেয়বন্ত্র  
টরোদক কড়া ভাদি মােযিা টেওয়া ও টমদে িিা উবিি এিং পবরবস্থবি িেদি টেিার মি 
একির াভাদি টকাদো কাজ করা উবিি েয় ।    

4. বিদের টেে কাউবিির এিং বিদেশমন্ত্রী িার িরদ  সাম্প্রবিক ঘেোিিীর উপদর বিদের 
্িস্থাে িযক্ত কদরদেে।  

5. আদিািোর টশদে, এই বিেদয়  সহমি হওয়া টগদে ট , সামবরগতক পবরবস্থবিদক োবয়ত্বশীিিার 
সাদে সামিাদি হদি এিং উভয় পে 6 ই জেু িাবরদের সমদ ািা ্েু ায়ী বসেয সমাদিশ 
সবরদয় টেিার কাজ করদি। টকাদোপেই পবরবস্থবি জটিি করার মি টকাে কাজ করদিো এিং 
পবরিদিম  বিপাবেক সহমি এিং টপ্রােকি ্েু ায়ী শাবন্ত ও সবুস্থরিা িজায় রােদি। 
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