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ইৰাণ ইছলামিক গণৰাজ্যৰ মিদেশ িন্ত্ৰী, িাননীয় ডঃ হদেইন
আমিৰ আব্দ’ল্লাহাইনৰ ভাৰত ভ্ৰিণ (জ্ুন 08-10, 2022)
জুন 08, 2022
1. বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী (ইএএম), ডঃ এছ জয়শংকৰৰ আমন্ত্ৰণত, ইৰাণ ইছলাবমক গণৰাজযৰ বিদেশ মন্ত্ৰী,
মাননীয় ডঃ হদেইন আবমৰ আব্দ’ল্লাহাইদন 08-10 জুন 2022 তাবৰদে ভাৰত ভ্ৰমণ কবৰি। এয়া মাননীয়
ডঃ হদেইন আবমৰ আব্দ’ল্লাহাইনৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ আগষ্ট 2021 েনত কাৰ্যালয় ধাৰণ কৰাৰ বিছত।
2. ভাৰত আৰু ইৰাণৰ মাজত ঘবনষ্ঠ ঐবতহাবিক আৰু িভযতািােী িম্পকয আদছ। আমাৰ বিিক্ষীয় িম্পকয
বেবিত কদৰ প্ৰবতষ্ঠান, িংস্কৃবত আৰু মানৱ িম্পকয জুৰা শবিশালী িাদধাদন।
3. প্ৰবতবনবধ স্তৰৰ আদলােনাত, েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় বিিক্ষীয় িম্পকয ৰ িমগ্ৰ িবৰিৰ আদলােনা কদৰ, ৰ্াৰ
বভতৰত আবছল ৰাজননবতক, িাংস্কৃবতক আৰু মানৱ িম্পকয । বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীদয় ইৰাণৰ ভূ বমকাৰ
প্ৰশংিা কদৰ আফগাবনস্তাননল ভাৰতৰ বেবকৎিা িাহাৰ্য িাধন কদৰাৱাত, ৰ্াৰ বভতৰত আবছল ইৰাণত
িাি কৰা আফগানিকলনল ক'বভড-19 প্ৰবতদষধকৰ যৰ্াগান।
4. েুদয়া িক্ষই আঞ্চবলক িংদৰ্াগৰ যক্ষত্ৰত বিিক্ষীয় িহদৰ্াবগতাৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কদৰ আৰু স্বহীত যিদহবষ্ট
টাবমযদনল, োহািাৰ িন্দৰত যহাৱা প্ৰগবত বনৰীক্ষণ কদৰ। েুদয়া িক্ষই িন্মত হয় যৰ্ োিাহাৰ িন্দদৰ
ভূ বমদৰ আৱৰা আফগাবনস্তাননল অবত প্ৰদয়াজনীয় িাগৰ-যৰ্াদগ প্ৰদৱশ প্ৰোন কবৰদছ আৰু লগদত মধয
এবছয়াদক ধবৰ অঞ্চলদটাৰ িাদি এক িাবণবজযক িবৰিহন যকন্দ্ৰ বহোদি উেীয়মান হহদছ। যতওঁদলাদক
োিাহাৰ িন্দৰৰ উন্নয়নত িহদৰ্াবগতাৰ অিযাহত ৰোৰ প্ৰবত বনজৰ প্ৰবতশ্ৰুবত িুনৰ বনবিত কদৰ।
েুদয়ােন যেশৰ েদল অবত যিানকাদল লগ কবৰি কাৰ্যযকৰী বেশিমূহ িদবাধন কবৰিনল।
5. মন্ত্ৰী েুজদন লগদত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চবলক বিষয়িমূহ আদলােনা কদৰ, ৰ্াৰ বভতৰত আফগাবনস্তান
অন্তভুয ি আবছল আৰু েুদয়া িক্ষই আফগাবনস্তানৰ জনগণনল তাৎক্ষবণক মানৱীয় িাহাৰ্য প্ৰোনৰ গুৰুত্ব
িুনৰ উদল্লে কদৰ আৰু এক শাবন্তিূণয, িুৰবক্ষত আৰু বিৰ আফগাবনস্তানৰ িমথযনত এক প্ৰবতবনবধবভবিক
আৰু অন্তভুয ি ৰাজননবতক িযৱিাৰ প্ৰদয়াজন িুনৰ প্ৰকাশ কদৰ।
6. ইৰাণীয়ান বিদেশ মন্ত্ৰীদয় বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীক যজবেবিঅ'এ-ৰ িবধীয় িতয মানৰ িবৰবিবতৰ বিষদয়
অৱগত কদৰ। েুদয়াজন মন্ত্ৰীদয় লগদত ইউদেনৰ িংঘাত আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱিমূহৰ ওিৰত ভাি বিবনময়
কদৰ।

7. এই ভ্ৰমণত, ইৰাণীয়ান বিদেশ মন্ত্ৰীজদন প্ৰধান মন্ত্ৰী, শ্ৰী নদৰন্দ্ৰ যমােীক িাক্ষাৎ কদৰ আৰু লগদত ৰাষ্ট্ৰীয়
িুৰক্ষা িৰামশযোতা, শ্ৰী অবজত কুমাৰ যোভালৰ হিদত হিঠক কদৰ।
নতু ন মেল্লী
জ্ুন 08, 2022
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