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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ আফগাননস্তারনে উপে নজ২০ মগাষ্ঠীে নিরেষ সরেলরন ভার্চু য়ালী অংেগ্রহণ করেন। 
নজ২০ মগাষ্ঠীে িরু্মান সভাপনর্ ইটানল এই বিঠরকে আহ্বান করেরে। ইটানলে প্রধানমন্ত্রী নম. মানেও ড্রানি বিঠরকে 
মপৌরোনহর্য করেন। আফগাননস্তারন মাননিক পনেনিনর্, সন্ত্রাসিারদে নিষরয় উরেগ এিং মানিানধকাে পনেনিনর্ ননরয় 
বিঠরক আরলার্না হরয়রে।  

নজ২০ মগাষ্ঠীে সভাপনর্ নহরসরি আফগাননস্তারনে িরু্মান পনেনিনর্ ননরয় আরলার্নাে মে উরদযাগ ইটানল ননরয়রে, 
প্রধানমন্ত্রী র্ারক স্বাগর্ জানান। ভাের্ ও আফগাননস্তারন জনসাধােরণে মরধয দীিুনদরনে সম্পরকুে কথা নর্নন র্াাঁে 
ভাষরণ উরেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী িরলন, আফগাননস্তারন আথ-ুসামানজক উন্নয়রন ও েচিক – েচির্ী এিং মনহলারদে 
ক্ষমর্ায়রনে জনয ভাের্ গর্ দচই দেরক  মিে নকেচ উরদযাগ ননরয়রে। মস মদরে ৫০০ে মিনে উন্নয়নমূলক প্রকল্প 
ভাের্ িাস্তিানয়র্ করেরে।  

প্রধানমন্ত্রী িরলন, ভােরর্ে সরে িন্ধচ রেে নিষরয় আফগান জনসাধােরণে মরন নিরেষ একটি জায়গা েরয়রে। নর্নন 
িরলন, আফগান জনসাধােরণে ক্ষচধা এিং অপচনিে খিরে প্ররর্যক ভাের্িাসী িযনথর্। আন্তজুানর্ক সম্প্রদায়রক 
আফগাননস্তারনে জনয দ্রুর্ মাননিক সাহােয পাঠারনা  নননির্ কোে জনয নর্নন গুরুে মদন।  

প্রধানমন্ত্রী িরলন, আফগান ভূখন্ড োরর্ আঞ্চনলক িা আন্তজুানর্ক স্তরে মমৌলিাদ এিং জনেিারদে উৎসিল না হরয় 
ওরঠ, মস নদরক মখয়াল োখরর্ হরি। মমৌলিাদ, সন্ত্রাসিাদ এিং এই অঞ্চরল অস্ত্র ও মাদরকে মর্াোর্ালারনে নিরুরে 
মেৌথ সংগ্রাম গর়ে র্চ লরর্ হরি।  

নিগর্ ২০ িেরে আফগাননস্তারন মে আথ-ুসামানজক উন্নয়ন হরয়রে, র্ারক েক্ষা কো এিং মমৌলিারদে প্রসাে 
প্রনর্হর্ কোে উপে গুরুে নদরয় প্রধানমন্ত্রী মসখারন একটি সিুােীন প্রোসরনে িযিিা কেরর্ আহ্বান জানান। এই 
প্রোসরন মনহলা এিং সংখযালিচরদে থাকরর্ হরি। আফগাননস্তারনে নিষরয় োষ্ট্রসংি গুরুেপূণু ভূনমকা পালন কেরর্ 
পারে। োষ্ট্রসংরিে ননোপত্তা পনেষরদে ২৫৯৩ নেজচযনলউেনটিরক নজ২০ মগাষ্ঠীভচ ক্ত মদেগুনল োরর্ সমথুন জানায়, 
নর্নন মসনিষরয় িক্তিয োরখন। প্রধানমন্ত্রী, আন্তজুানর্ক নিনভন্ন পনেনিনর্ে মরধযও আফগাননস্তারনে কানির্ পনেিরু্ন 
আনা নননির্ কেরর্ ঐকযিে আন্তজুানর্ক উরদযারগে আহ্বান জাননরয়রেন।  
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