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ଇରାନର ବବୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକଟର ବହାବେନ୍ ଆମୀର ଅବବୋଲ୍ଲାହଆିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (08-10 
ଜୁନ 2022) 

ଜୁନ 08, 2022 

ବବୈବେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ ଇରାନର ବବୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଡକଟର ବହାବେନ୍ ଆମୀର 
ଅବବୋଲ୍ଲାହଆିନ 08-10 ଜୁନ 2022 ଭାରତ ଗସ୍ତବର ଆେଛିନ୍ତ।ି ଅଗଷ୍ଟ 2021 ବର କାର୍୍ଯୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରବିା ପରଠାରୁ ମାନୟବର 

ଡକଟର ବହାବେନ୍ ଆମୀର ଅବବୋଲ୍ଲାହଆିନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। 

2. ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟବର ଘନଷି୍ଠ ଐତହିାେକି ଓ େଭୟତାଗତ େମ୍ପକ୍ ରହଛି।ି ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େମ୍ପକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, େଂସ୍କତୃ ିଏବଂ 

ବ ାକ େମ୍ପକ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର େୃଢ େଂବର୍ଯାଗ ଦ୍ୱାରା ଚହି୍ନତି। 

3. ପ୍ରତନିଧିିସ୍ତରୀୟ ଆବ ାଚନା େମୟବର େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜବନୈତକି, ୋଂସ୍କତୃକି ତଥା ବ ାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େମ୍ପକ୍ େବମତ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
େମ୍ପକ୍ର େମସ୍ତ େଗି ଉପବର ଆବ ାଚନା କରଥିିବ । ଇରାନବର ରହୁଥିବା ଆଫଗାନସି୍ତାନ ନାଗରକିମାନଙୁ୍କ ବକାଭିଡ-19 ଟକିା 
ବର୍ଯାଗାଇବା େହତି ଆଫଗାନସି୍ତାନକୁ ଭାରତର ଚକିତି୍ସା େହାୟତାକୁ େଗୁମ କରବିାବର ଇରାନର ଭୂମିକାକୁ ବବୈବେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ପ୍ରଶଂୋ କରଥିିବ । 

4. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳକି େଂବର୍ଯାଗୀକରଣ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େହବର୍ଯାଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିବ  ଏବଂ ଚାବାହର ବନ୍ଦରର ଶାହେି 

ବବବହସି୍ତ ଟମନିା ବର ବହାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତରି େମୀକ୍ଷା କରଥିିବ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ େହମତ ବହାଇଥିବ  ବର୍ଯ ଚାବାହର ବନ୍ଦର ଅବବରାଧିତ 
ଆଫଗାନସି୍ତାନକୁ ବହୁ ଆବଶୟକୀୟ ୋମଦିୁ୍ରକ ପ୍ରବବଶ ପଥ ବର୍ଯାଗାଇ ବେଇଛ ିଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏେଆି େବମତ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ 
ବୟବୋୟିକ ଗମନାଗମନ ବକନ୍ଦ୍ର ଭାବବର ଉଭା ବହାଇଛ।ି ଚାବାହର ବନ୍ଦରର ବକିାଶ ପାଇଁ େହବର୍ଯାଗ ଜାର ିରଖିବାକୁ ବେମାବନ 

ବେମାନଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ବୋହରାଇଥିବ । ଚାବାହର ବନ୍ଦରର କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ େଗିଗୁଡକି ଉପବର ଆବ ାଚନା କରବିା ପାଇଁ ଉଭୟ 
ବେଶର ପ୍ରତନିଧିି େଳ ଶୀଘ୍ର ବବୈଠକ କରବିବ। 

5. ଆଫଗାନସି୍ତାନ େବମତ ଅନ୍ତଜ୍ାତକି ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମଧ୍ୟ ଆବ ାଚନା କରଥିିବ  ଏବଂ 

ଆଫଗାନସି୍ତାନବାେୀଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ମାନବକି େହାୟତା ବର୍ଯାଗାଇବେବା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବ । ଏକ ଶାନ୍ତପିୂର୍ଣ୍,୍ ନରିାପେ ତଥା ସ୍ଥିର 

ଆଫଗାନସି୍ତାନର େମଥନ୍ବର ଏକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱମଳୂକ ତଥା େମି୍ମଳତି ରାଜବନୈତକି ବୟବସ୍ଥାର ଆବଶୟକତାକୁ ବୋହରାଇଥିବ । 

 



6. ଇରାନର ବବୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେପିିଓଏକୁ ବନଇ ୋମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ଥିତ ିବଷିୟବର ବବୈବେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ େଚୂନା ବେଇଥିବ । 
ୟୁବକ୍ରନ ବବିାେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପବର ମଧ୍ୟ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ବନିମିୟ କରଥିିବ । 

7. ଏହ ିଗସ୍ତ େମୟବର ଇରାନର ବବୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙୁ୍କ ବଭଟଥିିବ  ଏବଂ ଜାତୀୟ େୁରକ୍ଷା ପରାମଶ୍ୋତା 

ଶ୍ରୀ ଅଜତି କୁମାର ବଡାଭା ଙ୍କ େହ ମଧ୍ୟ ଏକ ବବୈଠକ କରଥିିବ । 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 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. 


