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বিদেশ সবিদির আফগাবিস্তাি সফর (দফব্রুয়ারী 28-29 2020) 

ফফব্রুয়ারী 29,2020 

1. বিদেশ সবিি শ্রী হর্ষির্ষি শৃঙ্গলা 28-29 ফফব্রুয়ারী 2020 তাবরদে আফগাবিস্তাি সফর 
কদরদেি।একমাস আদগ বিদেশ সবিদির োবয়ত্বভার গ্রহণ করার পদর এটাই বেল তার প্রথম 
বিদেশ সফর।েইু ফেদশর মদর্ে ফকৌশলগত অংশোবরত্বদক বতবি েবৃিদগািদর এদিদেি। 

 

2. তার সফর িলাকালীি বতবি রাস্ট্রপবত ড.আশরফ ঘাবি, মুেে কার্ষকতষ া ড. আিেলু্লা 
আিেলু্লা এিং ভুতপূিষ রাস্ট্রপবত মািিীয় হাবমে কারজাইদয়র সাদথ সাক্ষাৎ কদরি।বতবি প্রথম 
বিিষাবিত প্রথম উপ রাস্ট্রপবত মািিীয় আমরুল্লাসাদলহ, এিএসএ ড. হাবমেলু্লামবহি, কার্ষকবর 
বিদেশ মন্ত্রী মািিীয় মহম্মে হারুি িাোিসবুর এিং কার্ষকবর অথষমন্ত্রী মািিীয় আিেলু 
জারোি-এর সাদথও সাক্ষাৎ কদরি। বতবি আলাোভাদি রাজিীবত, গণমার্েম, সুশীল সমাজ 
এিং বশক্ষা জগদতর বিবভন্ন বিশাল সংেেক ফিতৃ্বিৃদের সাদথও আলাপ-আদলািিা কদরি। 

 

3. আফগাি ফিতৃ্বিৃদের সাদথ সাক্ষাৎকাদল, বিদেশ সবিি েইু প্রবতদিশী এিং ফকৌশলগত অংশোরী 
ফেদশর মদর্ে রাজনিবতক, অথষনিবতক এিং বিকাদশর ফক্ষদে অংশোবরত্ত্ব েঢ়ৃ করার 
প্রবতজ্ঞািদ্ধতার কথা পুণরায় উদল্লে কদরি। বতবি আফগাবিস্তাদির সমাদজর সকল অংদশর 
স্বাথষ সংরবক্ষত রাোর লদক্ষে এক স্বার্ীি, সািষদভৌম,গণতাবন্ত্রক, িহুত্বিােী এিং একীভুত 
আফগাবিস্তািদক র্ারািাবহকভাদি সহদর্াবগতা প্রোদির কথাও পণুরায় উদল্লে কদরি।বতবি 
স্থায়ী এিং িোপক শাবি ও সমন্বদয় ভারদতর সাহার্ে প্রোদির কথা িেক্ত কদরি র্া বকিা 
আফগাি-ফিতৃত্ব,আফগাি-অবর্কৃত এিং আফগাি-বিয়বন্ত্রত।আফগাবিস্তাদি স্থায়ী শাবির জিে 
িাইদরর ফথদক মেতপুি সন্ত্রাসিােদক ফশর্ করার প্রদয়াজিীয়তার উপদর ফরোপাত কদরি।  

 

4. বিদেশ সবিি িতুথষ রাস্ট্রপবত বিিষািি ফশর্ করা এিং তার ফলপ্রকাশ করার জিে 
আফগাবিস্তাি সরকার এিং ফস ফেদশর জিগণদক র্িেিাে জ্ঞাপি কদরি।সাম্প্রবতক ঘটিাক্রম 
এিং পবরবস্থবতদত উদূ্ভত শাবির আশার প্রবত িজর ফরদে, বতবি ফেদশর িাগবরকদের স্থায়ী 
শাবি এিং সুরক্ষার লদক্ষে এক সাদথ কাজ করার জিে রাজনিবতক ফিতৃদত্বর সিষ অংদশর 
ফর্াগোদির আিশেকতাদক পুণরায় উদল্লে কদরদেি। 



5. আফগাি ফিতৃত্ব আফগাবিস্তাদির শাবি, বিকাশ এিং উন্নবতর জিে ভারদতর সহদর্াবগতাদক 
উচ্চ প্রশসা কদরদেি, র্ার মদর্ে আঞ্চবলক ফর্াগসুে স্থাপদির প্রদিিা , ফর্মি, িাহািার 
িেদরর সঞ্চালি এিং ভারত ও আফগাবিস্তাদির মদর্ে বিবভন্ন শহদরর এয়ার ফটইট কবরডর 
স্থাপি করা অিভুষ ক্ত রদয়দে।সফর িলাকালীি ভারতীয় বিকাশ সহায়তার সাদথ 
আফগাবিস্তাদির িাবময়াি এিং মজার-ই-শ্রীফ প্রাদি সড়ক পবরদর্াজিার জিে িুবক্তপে 
স্বাক্ষবরত হদয়দে।  ফকৌশল্গত অংশোবরত্ব সহমদতর বভবিদত িিে বিকাদশর অংশোরীত্ব এিং 
পরিতী সহদর্াবগতা িৃবদ্ধদক িাস্তিাবয়ত করার জিে একদর্াদগ কাজ করার বির্দয় সহমত 
হদয়দে। 

 

কািুল 

  ফফব্রুয়ারী 29,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                                                                                                                             


