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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় চীনৰ ৰাবযিক কাউবিলৰ আৰু বিদেশ 
মন্ত্ৰী, মাননীয় বমিঃ ৱ েং য়ীকত বয20 বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিঠকৰ 
ৱেক্ষাপটত লগ কদৰ 
জলুাই 07, 2022 
 

1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় (ইএএম) চীনৰ ৰাবজিক কাউবিলৰ আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় বমিঃ 
ৱ েং য়ীক 07 জলুাই 2022 তাবৰদে িাবল, ইদডাদনবচয়াত লগ কদৰ বজ20 বিদেশ মন্ত্ৰীৰ 
বিঠকৰ ৱেক্ষাপটত। 
 

2. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় পূ  লাডােৰ েকৃত বনয়ন্ত্ৰণ ৱৰোৰ (এলএবচ) িাকী ৱৰা া 
বিষয়সমূহৰ দ্ৰুত সমাধাৰ িাদি আহ্বান কদৰ। বকছুমান সেংঘাত অঞ্চলত অজজ ন কৰা 
বিবিন্নতা স্মৰণ কবৰ, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় সীমা অঞ্চলত শাবি আৰু েশাবি পুনৰুদ্ধাৰৰ 
িাদি িাকী থকা সকদলা অঞ্চলৰ পৰা সম্পূণজ বিবিন্নতাৰ গবত িহনৰ েদয়াজন উদ ে কদৰ। 
ৱতওঁ বিপক্ষীয় চুবি আৰু নীবত, আৰু বনজৰ পূ ৰ িাতজ ালাপত েদুয়াজন ৱনতাই ৱলা া 
িুজািুবজ সম্পূণজ অ লম্বন কৰাৰ গুৰুত্ব পুনৰ েকাশ কদৰ। এই সন্দৰ্জ ত, েদুয়াজন মন্ত্ৰীদয় 
বনবিত কদৰ ৱে েদুয়া পক্ষৰ ৱসনা আৰু কূটননবতক বিষয়াসকদল বনয়মীয়া সেংদোগ ৰক্ষা 
কৰা উবচত আৰু শীদে ৱজিষ্ঠ ৱসনাধিক্ষৰ বিঠকৰ আগন্তুক চক্ৰ অনুবষ্ঠত কৰাৰ কথা কয়। 
বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় পুনৰ েকাশ কদৰ ৱে ৰ্াৰত-চীন সম্পকজ  বতবনটা পৰস্পৰ লক্ষি কবৰ 
উত্তমৰ্াদ  ৰক্ষা কবৰি পৰা োয় – পাৰস্পবৰক সন্মান, পাৰস্পবৰক সেংদিেনশীলতা আৰু 
পাৰস্পবৰক ৰূচী। 
 

3. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় মাচজ  2022 চনত বে ীত মাননীয় বমিঃ ৱ েং য়ীৰ বসদত বনজৰ বিঠক 
স্মৰণ কদৰ আৰু ৱসই সময়ত আদলাচনা কৰা বকছুমান মূল বিষয়ৰ েগবত পুনৰীক্ষণ কদৰ, 
োৰ বৰ্তৰত আবছল বশক্ষাথীসকলৰ েতিা তজ ন। বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় েবক্ৰয়াৱটা দ্ৰুত 
কবৰিনল আৰু বশক্ষাথীসকলৰ েতিা তজ ন শীদে সাধন কৰাৰ েদয়াজনৰ ওপৰত ৱজাৰ বেদয়। 
 

4. েদুয়াজন মন্ত্ৰীদয় লগদত অনি আঞ্চবলক আৰু বিশ্বজৰুা পবৰবিবতৰ ওপৰত ৰ্াি বিবনময় কদৰ। 
বিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় বমিঃ ৱ েং য়ীদয় এই িছৰ চীনৰ বিআৰআইবচএছ অধিক্ষতাৰ সময়ত 
ৰ্াৰতৰ সমথজনৰ েশেংসা কদৰ আৰু ৰ্াৰতৰ আগন্তুক বজ20 আৰু এছবচঅ’ অধিক্ষতাৰ েবত 
চীনৰ সমথজনৰ আশ্বাস বেদয়। ৱতওঁদলাদক সেংদোগত থাবকিনল বসদ্ধাি লয়। 
 

িাবল 
যলুাই 07, 2022 
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