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ভারতের বিতেশমন্ত্রী এিং বিতের বিতেশমন্ত্রীর বিঠতের(সেতেম্বর 
10,2020 ) স ৌথ সেে বিিবৃে 

সেতেম্বর 10,2020 

 
10 ই সেতেম্বর মতকাতে োংহাই েহত াবিো েবেষ্ঠাে(এেবেও)-র পার্শ্ব বিঠতে ভারতের বিতেশমন্ত্রী 
মহামােয এে.জয়শংের বিতের বিতেশমন্ত্রী এিং সেট োউবিলর মহামােয ওয়াং ই-র োতথ মুতিামুবি 
হতয়তেে।উভয় মন্ত্রী বেতজতের মতযয ভারে-বিে েীমাতের ঘটোিলী এিং সেই োতথ ভারে-বিে েম্পেব  
বেতয় সিালািুবল এিং িঠমূলে আতলািো েতরতেে এিং বেম্নবলবিে বিষয়গুবলতে েহমে হতয়তেে।  

 
1. েইু মন্ত্রী েহমে হতয়তেে স , মোেরতে মোেতর প বিবেে হতে ো সেওয়া েহ, ভারে-বিে েম্পতেব র 
বিোতশ সেোতের ঐেযমতের শৃঙ্খলা সথতে উভয় পতের পথবেবেব বশো গ্রহণ েরা উবিে।  

 

2. েইু বিতেশমন্ত্রী েহমে হতয়তেে স , েীমাতের িেব মাে পবরবিবে সোতো পতের জেযই ভাতলা েয়। োর 
জেয োরা েহমে হতয়তেে স , উভয় পতের েীমাে িাবহেীর উবিে োতের আলাপ আতলািো িাবলতয় 
 াওয়া , দ্রুে বেেয েবরতয় সেওয়া , েঠিে েূরত্ব িজায় রািা এিং উতেজো েশবমে েরা।  

 

3. েইু মন্ত্রী েহমে েোশ েতরতেে স , উভয় পতের উবিে বিে-ভারে েীমাে বিষতয় উপবিে িুবি 
এিং সোটেলতে সমতে িলা, েীমাে এলাোয় শাবে এিং েুবিবে িজায় রািা এিং সোে পতেরই  াতে 
পবরবিবের অিেবে হতে পাতর এমে সোে োজ ো েরা ।     

 

4. ভারে-বিে েীমাে েতে বিতশষ েবেবেবয ো বিযিিার মাযযতম আলাপআতলািো এিং স ািাত াি িাবলতয় 
স তেও েইু পে েহমে হতয়তেে। োরা আরাও েহমে িযি েতরতেে স , এই েেতে ভারে-বিে েীমাে 
বিষতয় পরামশব এিং েমন্বতয়র ো ব পদ্ধবে িা ওয়াবেব ং সমোবেজম ফর েেোলতটশে অযান্ড 
সোঅরবিতেশে (িিবলউএমবেবে)-এর বিঠে িাবলতয়  াওয়া উবিে।   

 

5. েইু মন্ত্রী েহমে হতয়তেে স , পবরবিবে শাে হতল েীমাে এলাোয় শাবে ও েুবিবে িৃবদ্ধ ও িজায় 
রািার জেয েেুে আিা িঠে েম্পন্ন েরার সেতে েুই পতের দ্রুেোর োতথ োজ েরা উবিে। 
 
মতকা 
সেতেম্বর 10, 2020  

 

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. 


