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এসসসও-র সিদেশমন্ত্রীদের বিঠদের গন্ডীর বাইরর সিদের স্টেট 
োউসিলর এিং সিদেশমন্ত্রী সিজ এদেদলসি শ্রীযুক্ত এইি ই ওয়াং 
ঈ-র সাদে সিদেশমন্ত্রীর বিঠে।  
জলুাই 14,2021 
 
সিদেশমন্ত্রী (ইএম),জলুাই 14,2021 তাসরদে তাসজসেস্তাদের ডুশােদি-স্টত এসসসও-র 
সিদেশমন্ত্রীদের বিঠদের গন্ডীর িাইদর সিদের স্টেট োউসিলর এিং সিদেশমন্ত্রী সিজ 
এদেদলসি শ্রীযুক্ত এইি ই ওয়াং ঈ-র সাদে বিঠে েদরদেে। েইু মন্ত্রী পিূব লাোদের 
প্রেৃত সেয়ন্ত্রণ স্টরো (এলএসস)িরাির িতব মাে পসরসিসত সেদয় মত সিসেময় েদরদেে 
এিং ভারত-সিে সামসিে সম্পদেব র অেযােয সিষয়গুসল সেদয়ও মত সিসেময় 
েদরদেে।    
 
2. 2020 স্টসদেম্বদর তাদের স্টশষ বিঠদের েো স্মরণ েদর সিদেশমন্ত্রী, স্টসইসমদয় 
সম্মত িওয়া িুসক্তদে অেুসরণ েরা এিং বসেযসমাদিশদে পুদরাপুসর সসরদয় স্টেওয়া, 
অসতদ্রুত পিূব লাোদের এলএসস িরাির িাসে সমসযাগুসলদে সমাধাে েরার প্রদয়াজদের 
উপদর স্টজারাদরাপ েদরদেে।সিদেশমন্ত্রী স্টেট োউসিলরদে পসরষ্কার েদর স্টেসেদয় 
সেদয়দেে স্টয, এই িেদরর স্টগাড়ার সেদে পযাংগং স্টলে িরাির বসেযসমাদিশদে 
সফলতার সাদে সসরদয় সেদয় যািার ফদল িদেয়া সমসযাগুসল সমাধাদের পসরসিসত 
বতসর িদয়সেল। আশা েরা স্টযদত পাদর স্টয, এই উদেশযপূরদণর জেয সিোপক্ষও 
আমাদের সাদে এেদযাদগ োজ েরদি।যসেও সিদেশমন্ত্রী উদেে েদরদেে স্টয, িােিাসে 
এলাোর পসরসিসতর সমসযার এেেও স্টোেও সমাধাে  িয়সে ।    
3সিদেশমন্ত্রী স্মরণ েদরদেে স্টয, উভয় পক্ষই সিমত িদয়সেল স্টয, সিেযমাে পসরসিসত 
েীর্বসেে ধদর িলদত োোটা উভয় পদক্ষরই স্বাদেবর পসরপন্থী। সম্পদেব র উপদর এটি 
স্টেসতিািে েসৃিভসির প্রভাি স্টফদল। সামসিে সম্পেব দে সিিার েদর, সিদেশমন্ত্রী 
স্টজারাদরাপ েদরদেে স্টয, সীমান্ত এলাোয় শাসন্ত এিং সসুিসত িজায় রাো িল 1988 
স্টেদে এেে পযবন্ত বমত্রী সিোদশর সভসি। গত িেদর সিতািিাদে সিসিত েরার প্রদিিা 
স্টযটি 1993 এিং 1996-এর িুসক্তর প্রসতশ্রুসতদেও অসম্মাসেত েদরদে এিং 



সেসিতরূদপ বমত্রীিন্ধদের উপদর সিরূপ প্রভাি স্টফদলদে।তাই, উভদয়র স্বাদেব সিপাসক্ষে 
িুসক্ত এিং আিরণসিসধদে সম্পণূব মােযতা সেদয় পূিব লাোদের এলএসস িরাির িাসে 
সমসযাগুসল অসতদ্রুত সমাধাদের জেয এেদযাদগ োজ েরার উপদর সতসে স্টজারাদরাপ 
েদরদেে।   
 
4. জেু 25, 2021 তাসরদে ডসিউএমসসসস-র স্টশষ বিঠদে উভয়পদক্ষর উর্দ্ব তে 
সামসরে েমান্ডারদের মদধয আদরে েফা বিঠে অেুসিত িিার িুসক্তর েো েইু মন্ত্রী 
উদেে েদরদেে। অসত দ্রুত এটি অেুসিত িিার জেয তারা এেমত িদয়দেে। তারা 
এ সিষদয়ও সিমত িদয়দেে স্টয, এই বিঠদে উভয়পক্ষর উসিত িদি িাসে সমসযাগুসল 
সেদয় আদলািো েরা এিং এেটি  পারস্পসরে িিণদযাগয সমাধাে েুুঁদজ পাওয়া। এই 
স্টিাঝাপড়াও িদয়দে স্টয, উভয় পক্ষ পসরসিসতর িদল িায়ী অিিা িজায় রাো 
সুসেসিত েরাদে অিযািত রােদি এিং স্টোেও পক্ষই,  উদিজো িৃসর্দ্ েরদত পাদর  
এমে স্টোেও োজই  এেতরফা ভাদি েরদি ো।  
5. েইু মন্ত্রী সেদজদের মদধয স্টযাগাদযাগ িজায় রাোর সিষদয় এেমত িদয়দেে।  
 
 
ডুশােদি  

জলুাই 14,2021 

 

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. 

 


