
িকৰিগজ গণ�তৰ িবেদশ ম�ীৰ ভাৰতৈল আনু�ািনক �মন 

৷ 
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১.  িকৰিগজ গণ�তৰ ৈবেদিশক ম�ী মহামানয্ � আলর্ন আবদয্ালেদইেভ ভাৰতৰ 

িবেদশ ম�ী � চালমান খুৰছীদৰ আম�ণ �েম  েফ�ৱাৰী ১৩ তািৰখৰ পৰা ১৫ 

তািৰখৈল ভাৰতৈল আনু�ািনক �মণ কাযর্য্সূচীৈল আেহ ৷ িকৰিগজ িবেদশ ম�ী 

গৰাকীেয় � চালমান খুৰচীদৰ ৈসেত িবশদ আেলাচনা কৰাৰ লগেত েক�ীয় বািনজয্ 

আৰু উেদয্াগ িবভাগৰ ৰািজয্ক ম�ী � ই এম সুদৰশন নাটি�পা�াৰ ৈসেতও সা�াৎ 

কেৰ ৷�মণত অহা ম�ী গৰাকীেয় িথ� েট�,ইি�য়া েচে�ল এছীয়া ফাউে��ন আৰু 

ইি�য়া-িকৰিগজ ে��ি�প েছাচাইিটৰ ৈসেত ও মতিবিনময় কেৰ ৷ 

২.  িকৰিগজৰ িবেদশম�ী আৰু ভাৰতীয় ৈবেদিশক ম�ী গৰাকীেয় িব�ািৰত ভােৱ 

দেুয়াখন েদশৰ মাজত থকা ি�পা�ীক স�কর্ ৰ উে�খনীয় �গিত স�ভর্ ত এক 

পযর্য্ােলাচনা কেৰ ৷ ম�ী দগুৰাকীেয় বতর্ মান আ�ৰা�ীয় আৰু আ�িলক িবষয়সমুহৰ 
ে��ত দেুয়ােদশৰ ি�িত স�ে� আেলাচনা কেৰ ৷ 

৩. ৈবঠকৰ অ�ত দেুয়াপ�ই ি�পা�ীক সি� স�ে� দেুয়াপ�ৰ স�িত চিল থকা 

আইনী সহেযািগতা স�ক�য় তথয্ৰ আদান �দান কেৰ ৷তােৰাপিৰ দেুয়াপ�ই 

কূটৈনিতক িবষয়ৰ �মণৰ বােব িবষয়া সকলৰ আৰু পাছপটর্  থকা চাকৰীয়াল সকলৰ 
বােব িভছা িবহীন যা�া স��ীয় চুি�ৰ তথয্ৰ আদান �দান কেৰ ৷ 

৪.েশহতীয়া বছৰেবাৰত িকৰিঘজ গণ�তই ভাৰতবষর্ৰ দেৰ সংসদীয় গণ�তৰ 

ৰাজৈনিতক পথ বািছ ৈলেছ ৷দেুয়া প�ই সংসদীয় িবিনময় �ি�য়াক �ী�তৰ কৰাৰ 

উে�শয্েৰ অহা বছৰ ভাৰেত িকৰিঘজ সাংসদীয় �িতিনিধৰ দলক ভাৰতৈল আদৰিন 
জেনাৱাৰ বােব ��াব আগবঢ়াইেছ ৷ 



৫. বািণজয্,অথর্ৈনিতক,ৈব�ািনক,�যুি� আৰু সং�ৃিতৰ স�ভর্ ত িবেছকত ২০১৩ চনৰ 

জলুাইত অনুি�ত ষ� ভাৰত-িকৰিঘজ গণ�তৰ আ�বত�-চৰকাৰী আেয়াগত দেুয়া খন 

েদেশই �ট’কল কাযর্য্কৰীৰ ে��ত �দশর্ন কৰা �গিতত স�ি� �কাশ কিৰেছ 

৷েতওঁেলােক িনৰী�ন কিৰেছ েয বািণজয্ �ৰসমুহ স�াৱনাপূণর্তাৰ বহত তলত েপাৱা 

ৈগেছ আৰু েসেয় ি�পা�ীক বািণজয্ৰ �ৰ বি�র্ ত কিৰবৰ বােব দেুয়া েদেশ েকতবাৰ 

পদে�প �হন কিৰবৈল িস�া� �হন কিৰেছ ৷দেুয়া েদশৰ মাজত ি�পা�ীক বািণজয্ 

বৃি� কৰাৰ বােব খিন,ফর্ ামািটউেকল,েট�টাইল আৰু গাৰেম�চ উেদয্াগ,পিৰবহন আৰু 

েযাগােযাগ িশ�া,�া�য্ আৰু পযর্য্টন ে��সমুহ দেুয়ােদেশ ি�পা�ীক িবিনেয়াগৰ েযােগিদ 

সফলতা লাভ কৰাৰ অিধক স�াৱনা থকাৰ িবষেয় গৰু� আেৰাপ কেৰ ৷িকৰিঘজ 

গণ�তৈল ভাৰতীয় বািণিজয্ক �িতিনিধৰ দল এটাৰ �মণৰ ��াৱক দেুয়াপ�ই 

আদৰিন জনাই ৷এই মুল বািণিজয্ক �িতিনিধৰ ৈবঠক খনৰ কাষৰীয়াৈক ভাৰত-

িকৰিঘজ গণ�তৰ যুিটয়া বািণিজয্ক পিৰষদৰ ৈবঠক অনুি�ত কেৰাৰ িস�া� �হন 

কৰা ৈহেছ ৷ 

৬.  ভাৰত আৰু িকৰিঘজ গণ�তৰ মাজত এক শি�শািল আৰু িচৰ�ন িবকাশমুলক 

অংশীদািৰ� বত� আেছ ৷দেুয়াপ�ই অনুধাৱন কেৰ েয টালাচত �াপন কৰা আলু 

সংৰ�ন �ক�েটা দেুয়া েদশৰ মাজত থকা বািণিজয্ক অংশীদািৰ�ৰ এক �� 

উদাহৰন ৷তথয্ �যুি�ৰ ে��ত ,িবেছকত উ��ৰীয় তথয্ �যুি� েক� �াপনৰ সফল 

ৰুপায়ন আৰু েপন েচে�ল এিছয়া ই-েনটৱকর্  আচিনৰ �গিতৰ স�ে� দেুয়া গৰাকী 
ম�ীেয় উে�খ কেৰ ৷ 

৭.  ভাৰতীয় প�ই সুৰজকু� েমলাত িকৰিঘজ গণ�তৰ সাং�ৃিতক �পৰ অংশ 

�হনৰ বােব �শংসা কৰাৰ উপিৰও এেন ি�পা�ীক সাং�ৃিতক িবিনময় দেুয়ােদশৰ 

মাজত অিত �েয়াজন বুিল গৰু� আেৰাপ কেৰ ৷দেুয়াপ�ই িচেনমা �ডা�চনৰ ে��েটা 

সহেযািগতাৰ িবষেয় আেলাচনা কেৰ আৰু িকৰিগজ প�ই ‘মানস’ �� খনৰ ওপৰত  
যুিটয়া ভােৱ এখন িথেয়টাৰ �েযাজনাৰ বােব ভাৰতৈল ��াৱ আগবঢ়াই ৷ 

৮.  ২০১৩ চনত িকৰিঘজ সুৰ�া ম�ীৰ সফল নতুন িদ�ী �মনৰ িবষেয় ৈবঠকত 

উে�খ কেৰ আৰু দেুয়ােদশৰ মাজত বৃি� েপাৱা ৈসিনক �যুি�ৰ সহেযািগতাৰ বােব 

স�ি� �কাশ কেৰ ৷দেুয়াপ�ই স�াসবাদ েৰাধ কৰাৰ ে��েটা িনকটতম সহেযািগতা 



আগবেঢ়াৱাৰ িবষয়েটাত গৰু� িদেয় এই �সংগত  িবেশষৈক আফগািন�ানৰ িনৰাপত্তা 
িবষয়েটাৰ উে�খ কৰা হয় ৷ 

৯. ইউনাইেটড েন�নত দেুয়ােদশৰ িনকট সহেযািগতা িনয়িমত ৰািখবৈল  দেুয়া প�ই 

ঐকয্মত �কাশ কেৰ ৷ইউ এন পুনৰিণৰী�ন কৰাৰ �সংগেটাতৰ ে��ত ,ইউনাইেটড 

েন�ন িনৰাপত্তা পিৰষদত ভাৰতৰ �ািয় সদসয্তাৰ িবষয়েটাক িকৰিঘেজ পূণর্ সমথর্ন 

আগবঢ়াইেছ ৷তােৰাপিৰ চাংহাই েকাঅপােৰ�ন অৰেগনাইেজ�নত(এচিচও)ভাৰতৰ 
স�ূণর্ সদসয্তাক িকৰিঘেজ  সমথর্ন আগবঢ়াইেছ ৷ 

১০.  দেুয়ােদশৰ মাজৰ গৰু�পূণর্ ৈবঠক খন এক উ�,ব�ু�পূণর্ আৰু দেুয়াপ�ৰ মাজৰ 

বুজাপৰাৰ মাজত অনুি�ত ৈহিছল ৷ 

 

নতুন িদ�ী 
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