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প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আফগাননস্তানৰ ওপৰত জি-২০ অসাধাৰণ সজিলনত 

অংশগ্ৰহণ কযৰ 

অক্টোবৰ 08, 2021 

 

প্ৰধোনমন্ত্ৰী শ্ৰী নক্ৰন্দ্ৰ মমোদীক়্ে আজি আফগোননস্তোনসন্দৰ্ভত জি-২০ অসোধোৰণ সজিলনত প্ৰো়ে 

অংশগ্ৰহণ কক্ৰ। ববঠকখন ইটোলীক়্ে আহ্বোন কনৰনিল, নি বতভমোন জি-২০ মপ্ৰনিক্েজিৰ অনধষ্ঠিত, 

আৰু ইটোলীৰ প্ৰধোনমন্ত্ৰী শ্ৰীিুত মোনৰঅ দ্ৰোনিৰ অধযক্ষতোত। মোনৱী়ে পনৰনিনতৰ বসক্ত সম্পনকভত 

ববঠকত নবক্বিনোধীন নবষ়েক্বোৰ; সন্ত্ৰোসবোদ সম্পকী়ে উক্েগ; আৰু আফগোননস্তোনত মোনৱ অনধকোৰ। 

 

প্ৰধোনমন্ত্ৰীক়্ে মতওঁৰ মন্তবযত আফগোননস্তোনৰ সোম্প্ৰনতক পনৰনিনতৰ বুি মলোৱোৰ বোক্ব ববঠক আহ্বোন 

কৰোৰ মক্ষত্ৰত ইটোলীৰ জি-২০ মপ্ৰনিক্েজিৰ উক্দযোগক আদৰনণ িনো়ে। মতওঁ ৰ্োৰত আৰু 

আফগোননস্তোনৰ মোিত শনতকো পুৰনণ িনসোধোৰণৰ মোিত সম্পকভৰ ওপৰত গুৰুত্ব আক্ৰোপ কক্ৰ। 

প্ৰধোনমন্ত্ৰীক়্ে উক্েখ কক্ৰ মি নবগত দুটো দশকত ৰ্োৰক্ত আফগোননস্তোনত িুৱ আৰু মনহলোসকলৰ 

আৰ্ ভ-সোমোজিক নবকোশ আৰু ক্ষমতো নবকোশত অনৰহণো মিোগোইআনহক্ি। মতওঁ স্মৰণ কক্ৰ মি 

আফগোননস্তোনত ৰ্োৰতৰ েোৰো ৫০০ তককও অনধক উন্ন়েনমূলক প্ৰকল্প ৰূপো়েণ কৰো বহক্ি। 

 

প্ৰধোনমন্ত্ৰীক়্ে উক্েখ কক্ৰ মি আফগোন িনসোধোৰণৰ ৰ্োৰতৰ প্ৰনত বনু্ধত্বৰ এক মহোন অনুৰূ্নত 

আক্ি। মতওঁ িনো়ে মি প্ৰনতিন ৰ্োৰতী়েই মৰ্োক আৰু পুষ্ঠিহীনতোৰ সিুখীন মহোৱো আফগোন 

মলোকসকলৰ মবদনো অনুৰ্ৱ কক্ৰ। মতওঁ আন্তঃৰোষ্ট্ৰী়ে সম্প্ৰদো়েৰ প্ৰক়্েোিনী়েতোৰ ওপৰত গুৰুত্ব 

আক্ৰোপ কক্ৰ িোক্ত আফগোননস্তোক্ন মোনৱী়ে সহো়েৰ তোৎক্ষনণক আৰু বোধোহীন প্ৰক্ৱশোনধকোৰ ননজিত 

কক্ৰ। 

 

প্ৰধোনমন্ত্ৰীক়্ে আঞ্চনলক বো নবশ্ববযোপী িোক্ত আফগোন ৰূ্খণ্ড কট্টৰবোদ আৰু সন্ত্ৰোসবোদৰ উৎস নহ়ে 

তোৰ প্ৰক়্েোিনী়েতোৰ ওপৰক্তো গুৰুত্ব আক্ৰোপ কক্ৰ। মতওঁ অঞ্চলক্টোত মমৌলবোদ, সন্ত্ৰোসবোদ আৰু 



ড্ৰোগি আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ মিোৰোং বযৱসো়েৰ নবৰুক্ে আমোৰ িুটী়েো িুঁি বজৃেকৰোৰ প্ৰক়্েোিনী়েতোৰ 

ওপৰত গুৰুত্ব আক্ৰোপ কক্ৰ। 

 

নবগত ২০ বিৰৰ আৰ্ ভ-সোমোজিক লোৰ্ ৰক্ষো কৰোৰ বোক্ব আৰু মমৌলবোদী আদশ ভৰ প্ৰসোৰ সীনমত কৰোৰ 

বোক্ব প্ৰধোনমন্ত্ৰীক়্ে আফগোননস্তোনত এক সোমনগ্ৰক প্ৰশোসনৰ আহ্বোন িনো়ে, ি'ত মনহলো আৰু 

সংখযোলিুসকল অন্তৰ্ভ ভক্ত ৰ্োক্ক। মতওঁ আফগোননস্তোনত ৰোষ্ট্ৰসংিৰ গুৰুত্বপূণ ভ ৰূ্নমকোৰ প্ৰনত সমৰ্ ভন 

িনো়ে আৰু আফগোননস্তোনসন্দৰ্ভত ৰোষ্ট্ৰসংিৰ ননৰোপত্তো পনৰষদৰ প্ৰস্তোৱ ২৫৯৩ত সনন্ননবি বোতভোৰ 

বোক্ব জি-২০ৰ পুনৰ সমৰ্ ভন ৰখোৰ আহ্বোন িনো়ে। প্ৰধোনমন্ত্ৰীক়্ে আন্তঃৰোষ্ট্ৰী়ে সম্প্ৰদো়েক এক 

একজত্ৰত আন্তঃৰোষ্ট্ৰী়ে সঁহোনৰ প্ৰস্তুত কনৰবকল আহ্বোন িনো়ে িোৰ অনবহক্ন আফগোননস্তোনৰ 

পনৰনিনতত আকোংনক্ষত পনৰৱতভন অনোক্টো কষ্ঠঠন হ'ব। 

 

নতুন নিল্লী 

অযটাবৰ 12, 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. 

 

 


