
Visit of Foreign Secretary to Afghanistan (February 28-29 
2020) 

ବ ୈବେଶକି ସଚ ିଙ୍କ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ଗସ୍ତ ( ବଫ ୃୟାରୀ 28-29 2020) 
ଫେବୃୟାରୀ 29, 2020 

 

1. ଫବୈଫେଶକି ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଷନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା 28–29 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଫର ଆେଗାନିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥଫିଲ । ଫସ 

ଏକ ମାସ ପବୂଷରୁ ଭାରତର ଫବୈଫେଶକି ସଚିବ ଭାବଫର ୋୟିତ୍ ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଫର ଏହା ଥଲିା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 

ବିଫେଶ ଗସ୍ତ ଯାହା େୁଇ ଫେଶ ମଧ୍ୟଫର ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀକୁ ଚିହ୍ନତି କରିଥଲିା  ।  

 

2. ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟଫର ଫବୈଫେଶକି ସଚିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଆଶରେ ଘାନି, ମଖୁ୍ୟ କାଯଷୟନିବଷାହୀ ଡକ୍ଟର ଅବେୁଲ୍ଲା 

ଅବେୁଲ୍ଲା ଏବଂ ପବୂଷତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ହମିେ କରଜାଇଙୁ୍କ ଫଭଟିଛନି୍ତ। ଏଥସିହ ଫସ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ 

ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଫଲହ, ଜାତୀୟ ସରୁକ୍ଷା ପରାମଶଷୋତା ଡକ୍ଟର ହାମେୁଲ୍ଲା ଫମାହବି, କାଯଷୟକାରୀ, କାଯଷୟରତ 

ଫବୈଫେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମେ ହାରୁନ ଚାଖ୍ାନସରିୁ ଏବଂ କାଯଷୟକାରୀ ଅଥଷମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବେୁଲ ଜାେଷନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 

ଫଭଟିଛନି୍ତ । ରାଜନୀତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ଏକାଫଡମିଆ ସହ ଜଡିତ ଆେଗାନିସ୍ତାନ ଫନତାଙ୍କ ସହ 

ଫସ ପଥୃକ ଭାବଫର ଆଫଲାଚନା କରିଥଫିଲ। 
 

3. ଆେଗାନିସ୍ତାନ ଫନତୃତ୍ୱ ସହ ତାଙ୍କର ଫବୈଠକଫର ଫେଶକି ସଚିବ େୁଇ ପଫ ାଶୀ ତଥା ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀ 

ମଧ୍ୟଫର ରାଜଫନୈ ତିକ, ଅଥଷଫନୈତିକ ଏବଂ ବିକାଶ ସହଭାଗିତା ବୃରି୍ଦ୍ ପାଇ ଁଭାରତର ପ୍ରତିବର୍ଦ୍ତାକୁ ଫୋହରାଇଛନି୍ତ । 

ଏକ ସ୍ବାଧୀନ, ସାବଷଫଭୌମୟ ଗଣତାନି୍ତ୍ରକ, ବହୁମଖୁ୍ୀ ତଥା ଅନ୍ତଭଷୂ କ୍ତ ଆେଗାନିସ୍ତାନ ପାଇ ଁ ଭାରତର ନିରନ୍ତର 

ସମଥଷନକ ୁଫସ ଫୋହରାଇଛନି୍ତ, ଫଯଉଥଁଫିର ଆେଗାନିସ୍ତାନ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବଗଷର ସ୍ୱାଥଷ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। 

ଆେଗାନିସ୍ତାନର ଫନତୃତ୍ୱାଧୀନ, ଆେଗାନିସ୍ତାନ ମାଲିକାନା ଏବଂ ଆେଗାନିସ୍ତାନ ନିୟନି୍ତ୍ରତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ତଥା 

ଅନ୍ତଭଷୂ କ୍ତ ଶାନି୍ତ ଏବଂ ଫସୌହାର୍ଦ୍ଦଷୟ ପାଇ ଁଫସ ଭାରତର ସମଥଷନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନି୍ତ ।  ଆେଗାନିସ୍ତାନଫର ସ୍ଥାୟୀ 

ଶାନି୍ତ ପାଇ ଁଆତଙ୍କବାେକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆବଶୟକ ଫବାଲି ଫସ େଶଷାଇଛନି୍ତ। 

 

4. ଚତୁଥଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିବଷାଚନ ଆଫୟାଜନ ଏବଂ ଚୂ ାନ୍ତ େଳାେଳ ଫଘାର୍ଣା ଫହାଇଥବିାରୁ ଆେଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙୁ୍କ 

ଫବୈ ଫେଶକି ସଚିବ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନି୍ତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଶାନି୍ତର ଆଶାକୁ େୃଷି୍ଟ୍ଫର ରଖ୍ ିରାଜଫନୈତିକ 

ଫନତୃତ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଫେଶର ଫଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ଥାୟୀ ଶାନି୍ତ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା େିଗଫର ମିଳିତ ଭାବଫର କାଯଷୟ 

କରିବା ଆବଶୟକତାକୁ ଫସ ଫୋହରାଇଛନି୍ତ  ।  

 

5. ଆେଗାନିସ୍ତାନର ଫନତୃତ୍ୱ ଆେଗାନିସ୍ତାନର ଶାନି୍ତ, ବିକାଶ ଏବଂ ସମରୃ୍ଦ୍ତା ପାଇ ଁଭାରତର ସମଥଷନକ ୁ ପ୍ରଶଂସା 

କରିଛି,  ଫଯପରିକି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଫଯାଗ, ଚାବାହର ବନ୍ଦରର କାଯଷୟ ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ଆେଗାନିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ 

ସହର ମଧ୍ୟଫର ଏକ ଏୟାର ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ ଠା । ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟଫର ଆେଗାନିସ୍ତାନର ବାମିଆନ 

ଏବଂ ମଜାର-ଇ-ସରିେ ପ୍ରଫେଶଫର ସଡକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ବିକାଶ ସହାୟତା ସହ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ 

ଫହାଇଛି। ନୂତନ ବିକାଶ ସହଭାଗୀତାର କାଯଷୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀ ଚୁକି୍ତ ଅନୁଯାୟୀ 

ସହଫଯାଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁମିଳିତ ଭାଫବ କାଯଷୟ କରିବାକ ୁସହମତ ଫହାଇଥଲିା।   

 

କା ୁଲ୍ 

ବଫ ୃୟାରୀ 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. 

 
 


