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ଇରାନର ବବୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକଟର ବହାବେନ୍ ଆମୀର ଅବବୋଲ୍ଲାହିଆନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (08-10
ଜୁ ନ 2022)
ଜୁ ନ 08, 2022
ବବୈବେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ ଇରାନର ବବୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକଟର ବହାବେନ୍ ଆମୀର
ଅବବୋଲ୍ଲାହିଆନ 08-10 ଜୁ ନ 2022 ଭାରତ ଗସ୍ତବର ଆେିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 2021 ବର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ମାନୟବର
ଡକଟର ବହାବେନ୍ ଆମୀର ଅବବୋଲ୍ଲାହିଆନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ।
2. ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟବର ଘନିଷ୍ଠ ଐତିହାେିକ ଓ େଭୟତାଗତ େମ୍ପକ୍ ରହିଛ।ି ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ େମ୍ପକ୍ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, େଂସ୍କୃତ ି ଏବଂ
ବ ାକ େମ୍ପକ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର େୃ ଢ େଂବର୍ଯାଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନତ
ି ।
3. ପ୍ରତିନଧି
ି ସ୍ତରୀୟ ଆବ ାଚନା େମୟବର େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜବନୈତକ
ି , ୋଂସ୍କୃତକ
ି ତଥା ବ ାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକ୍ େବମତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ
େମ୍ପକ୍ର େମସ୍ତ େିଗ ଉପବର ଆବ ାଚନା କରିଥିବ । ଇରାନବର ରହୁ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବକାଭିଡ-19 ଟିକା
ବର୍ଯାଗାଇବା େହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଚିକତ୍ସ
ି ା େହାୟତାକୁ େୁଗମ କରିବାବର ଇରାନର ଭୂମିକାକୁ ବବୈବେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଶଂୋ କରିଥିବ ।
4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ େଂବର୍ଯାଗୀକରଣ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ େହବର୍ଯାଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବ ଏବଂ ଚାବାହର ବନ୍ଦରର ଶାହିେ
ବବବହସ୍ତି ଟମିନା ବର ବହାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର େମୀକ୍ଷା କରିଥିବ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ େହମତ ବହାଇଥିବ ବର୍ଯ ଚାବାହର ବନ୍ଦର ଅବବରାଧିତ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବହୁ ଆବଶୟକୀୟ ୋମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବବଶ ପଥ ବର୍ଯାଗାଇ ବେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏେିଆ େବମତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ
ବୟବୋୟିକ ଗମନାଗମନ ବକନ୍ଦ୍ର ଭାବବର ଉଭା ବହାଇଛି। ଚାବାହର ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ପାଇଁ େହବର୍ଯାଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବେମାବନ
ବେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବୋହରାଇଥିବ । ଚାବାହର ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ େିଗଗୁଡକ
ି ଉପବର ଆବ ାଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ
ବେଶର ପ୍ରତିନଧି
ି େଳ ଶୀଘ୍ର ବବୈଠକ କରିବବ।
5. ଆଫଗାନିସ୍ତାନ େବମତ ଅନ୍ତଜ୍ାତିକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମଧ୍ୟ ଆବ ାଚନା କରିଥିବ ଏବଂ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାେୀଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ମାନବିକ େହାୟତା ବର୍ଯାଗାଇବେବା ଉପବର ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରିଥିବ । ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍,୍ ନିରାପେ ତଥା ସ୍ଥିର
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର େମଥ୍ନବର ଏକ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱମୂଳକ ତଥା େମ୍ମିଳତ
ି ରାଜବନୈତକ
ି ବୟବସ୍ଥାର ଆବଶୟକତାକୁ ବୋହରାଇଥିବ ।

6. ଇରାନର ବବୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେିପିଓଏକୁ ବନଇ ୋମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତ ି ବିଷୟବର ବବୈବେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ େୂଚନା ବେଇଥିବ ।
ୟୁ ବକ୍ରନ ବିବାେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପବର ମଧ୍ୟ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ବିନମ
ି ୟ କରିଥିବ ।
7. ଏହି ଗସ୍ତ େମୟବର ଇରାନର ବବୈବେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙ୍କୁ ବଭଟିଥିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ େୁରକ୍ଷା ପରାମଶ୍ୋତା
ଶ୍ରୀ ଅଜିତ କୁ ମାର ବଡାଭା ଙ୍କ େହ ମଧ୍ୟ ଏକ ବବୈଠକ କରିଥିବ ।

ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଜୁ ନ 08, 2022

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.

