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প্রধানমন্ত্রী সাাংহাই সহয াগিতা সাংিঠযনর রাষ্ট্রপ্রধানযের পগরষযের 

২১তম বৈঠযে ভার্চ ুয়াগি অাংশগ্রহণ েযরযেন 
সেপ্টেম্বর 17, 2021  
 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নযরন্দ্র মমােী সাাংহাই সহয াগিতা সাংিঠযনর (এসগসও) রাষ্ট্রপ্রধানযের পগরষযের ২১তম বৈঠযে 

ভার্চ ুয়াগি অাংশগ্রহণ েযরযেন এৈাং আফিাগনস্তাযনর ওপর এসগসও-গসএসগসও অগধযৈশযন গভগিওর মাধযযম 

ৈক্তৈয রাযেন। 

এসগসও-র রাষ্ট্রপ্রধানযের এেগৈাংশগততম সযেিন ১৭ মসযেম্বর িচ সানযৈ-মত হাইগিি অর্ ুাৎ গমশ্র পদ্ধগতযত 

অনুষ্ঠিত হযয়যে।   

তাজিগেস্তাযনর রাষ্ট্রপগত গমিঃ ইযমামাগি রহমান বৈঠযের মপৌযরাগহতয েযরন। 

প্রধানমন্ত্রী গভগিও গিযের মাধযযম সযেিন ৈক্তৈয রাযেন। গৈযেশমন্ত্রী িিঃ এস িয়শের িচ সানযৈ-মত ভারযতর 

প্রগতগনগধত্ব েযরন। 

প্রধানমন্ত্রী তা াঁর ভাষযণ ক্রমৈধমুান মমৌিৈাযের ফযি উে্ভচত সমসযা গনযয় আযিার্না েযরন। তা াঁর ৈক্তযৈয 

এসগসও অঞ্চযির ৈৃহৎ পগরষযর িঙ্গীৈাযের সমসযাও উযঠ আযস। এই অঞ্চিষ্ঠি উন্নতমনা সাাংসৃ্কগতে 

মূিযযৈাধযে সোন মেয়। 

প্রধানমন্ত্রী আফিাগনস্তাযনর সাম্প্রগতেতম পগরগিগতর ের্া উযেে েযর ৈযিন, এর ফযি িঙ্গীৈাযের সমসযা 

আরও োরাপ পগরণগতর গেযে এযিাযে। 

গতগন আধুগনে, গৈজ্ঞান মনস্ক  র্া র্ ভাৈনাযে এগিযয় গনযয়  াওয়ার িনয এসগসও-মে সজক্রয় হওয়ার 

পরামশ ু মেন। এই অঞ্চযির  ৈু সম্প্রোযয়র োযে আি  া প্রাসগঙ্গে। 

গতগন ভারযতর উন্নয়নমূিে েমসুূগর্যত গিজিিাি প্র ুজক্তর ৈযৈহাযরর ের্া উযেে েযরন এৈাং এসগসও 

মিািীভচক্ত মেশগুগির মযধয এই গৈষয়ষ্ঠি ভাি েযর মনওয়ার আগ্রহ প্রোশ েযরন। 

এই অঞ্চযি ম ািায াি ৈযৈিা িয়ে মতািার প্রযয়ািনীয়তার ের্া উযেে েযর প্রধানমন্ত্রী ৈযিন স্বে 

অাংশীোগরত্ব এৈাং আযিার্নার মাধযযম পারস্পগরে আিার সাহায য এই প্রেল্পগুগি ৈাস্তৈাগয়ত হযত পাযর।   

  



এসগসও সযেিযনর মশযষ আফিাগনস্তান গনযয় এেষ্ঠি আযিার্না হয় ম োযন এসগসও এৈাং োযিগিভ 

গসগেউগরষ্ঠি ষ্ঠিষ্ঠি অি ুানাইযিশন (গসএসষ্ঠিও)র প্রগতগনগধরা উপগিত গেযিন। এই অগধযৈশযনও প্রধানমন্ত্রী 

গভগিওর মাধযযম অাংশগ্রহণ েযরন। 

এে গভগিও ৈাতাুয় প্রধানমন্ত্রী পরামশ ু মেন এসগসও-মে এই অঞ্চযির সন্ত্রাসৈাযের গৈরুযদ্ধ জিযরা িিাযরন্স 

নীগত গ্রহণ েরযত হযৈ। আফিাগনস্তান মর্যে মােে, অস্ত্রশস্ত্র এৈাং মানুষ মর্ারার্ািাযনর আশোর ের্াও গতগন 

তা াঁর ভাষযণ তচ যি ধযরন। আফিাগনস্তাযন মানগৈে সাংেযির প্রসঙ্গ উযেে েযর শ্রী মমােী আফিান 

িনসাধারযণর সযঙ্গ ভারযতর এোত্মতার ের্া আৈারও উযেে েযরন। 

  

নিউ নিনি 

সেপ্টেম্বর 17, 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. 

 
 


