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আফগানিস্তাি ইছলানিক গণতন্ত্ৰৰ নিদেশ িন্ত্ৰী, িািিীয় িহম্মে হানিফ আত্মাৰৰ 

ভাৰত ভ্ৰিণ (িাৰ্চ  22-23, 2021) 

মাৰ্চ  24, 2021 

 

1. আফগানিস্তাি ইছলানমক গণতন্ত্ৰৰ নিদেশ মন্ত্ৰী, মািিীয় মহম্মে হানিফ আত্মাদৰ, সফলতাদৰ িতুি নেল্লীলল মাৰ্চ  22-23, 2021 তানৰখৰ এক 

ৰ্ৰকাৰী ভ্ৰমণৰ সমানি কদৰ। ততওঁৰ লগত আফগানিস্তািৰ নিদেশ নিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ এক তযেষ্ঠ প্ৰনতনিনিৰ েল আনহনছল। নিযৰ িতচ মাি 

োনয়ত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ নিছত, মািিীয় হানিফ আত্মাৰৰ এয়া প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ। 

 

2. নিদেশ নিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ যয়শংকৰ আৰু মািিীয় হানিফ আত্মাদৰ প্ৰনতনিনি স্তৰৰ আদলাৰ্িা আদয়াযি কদৰ মাৰ্চ  22 তানৰদখ। এই 

আদলাৰ্িা এক উমাল আৰু িনু্ধত্বৰ িনৰদেশত অিুনষ্ঠত হয়, এক অনত নিসৃ্তত আৰু িিাত্মক ভাে নিনিময়ৰ সসদত। এই আদলাৰ্িাই মদিাদ াগ 

নেদয় ভাৰত-আফগানিস্তাি তকৌশলগত অংশীোৰীত্বৰ ওিৰত, নিদশষলক ৰাযলিনতক, সুৰক্ষা, িানণযে, অথচিীনত, ক্ষমতা নিকাশ, নশক্ষা, 

সামানযক আৰু সাংসৃ্কনতক সম্পকচ ৰ ওিৰত। নিদেশ নিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু আফগানিস্তািৰ নিদেশ মন্ত্ৰীদয় সহ-সভািনতত্ব কদৰ তকৌশলগত 

অংশীোৰীত্ব িনৰষেৰ (এছনিনৰ্) ভাৰত-আফগানিস্তাি তকৌশলগত অংশীোৰীত্ব ৰু্নিৰ অিীিত। 

 

3. নিদেশ নিষয়ক মন্ত্ৰীদয় উদল্লখ কদৰ ত  আফগানিস্তািত স্থায়ী শানি গুৰুত্বিূণচ অঞ্চলদ া আৰু নিশ্বৰ শানি, সুৰক্ষা আৰু সমৃনিৰ িাদি। মন্ত্ৰীযদি 

এক সফল আফগাি শানি প্ৰনিয়াৰ িাদি এক নিসৃ্তত আৰু স্থায়ী  ুিনিৰনতৰ গুৰুত্বৰ কথা কয়। সিঠকখদি এক িহল িনৰসৰৰ নিষয়সমূহ 

আদলাৰ্িা কৰা হয়  াৰ নভতৰত আনছল আফগানিস্তািৰ সসদত ভাৰতৰ নিসৃ্তত উন্নয়ি অংশীোৰীত্ব, অঞ্চলদ াৰ আৰু নিশ্বৰ িাৰস্পনৰক ৰুনৰ্ৰ 

নিষয়সমূহ, আৰু আফগািী শানি প্ৰদৰ্ষ্টাসমূহ। নিদেশ নিষয়ক মন্ত্ৰীদয় আফগািী নিদেশ মন্ত্ৰীক িুিঃআশ্বাস নেদয় ভাৰতৰ েীৰ্চস্থায়ী প্ৰনতশ্ৰুনতৰ 

এক শানিিূণচ, সািচদভৌম, নস্থৰ আৰু অিগচত আফগানিস্তািৰ  'ত সমাযৰ সকদলা তেণীদৰ অনিকাৰসমূক সুৰক্ষা নেয়া হ'ি গণতানন্ত্ৰক 

সাংনিিানিক গাঁথনিৰ নভতৰত। 

 

4. তশহতীয়ালক, তফব্ৰুোৰী 9 তানৰদখ, প্ৰিাি মন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰিনত ৰ্ািীৰ উিনস্থনতত, নিদেশ নিষয়ক মন্ত্ৰী আৰু নিদেশ মন্ত্ৰী আত্মাদৰ এক িুযািুনযৰ 

স্মাৰকনলনি স্বাক্ষৰ কদৰ কািুলৰ ৰ্হৰত তখাো িািীৰ ত াগািৰ িাদি শ্বা ু  িান্ধৰ নিমচাণৰ িাদি। মািিীয় হানিফ আত্মাদৰ ভাৰতক িিেিাে 

জ্ঞািি কদৰ 3 নিনলয়ি মানকচ ি ডলাৰৰ উন্নয়ি সহদ ানগতা আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ ৰূিায়িৰ িাদি ন  আফগানিস্তািৰ সমগ্ৰ 34খি অঞ্চল লাভানিত 

কনৰদছ। 

 

5. এই ভ্ৰমণকালত, মািিীয় হানিফ আত্মাদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা িৰামশচোতা শ্ৰী অনযৎ তডাভালদকা লগ িদৰ। 

িতুি নেল্লী 

িাৰ্চ  24, 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. 


