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ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାାଂଘାଇ ସହର ାଗ ସାଂଗଠନେ ୋଷ୍ଟ୍ର ମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କ 

ପେିଷଦେ ୨୧ତମ ର ୈଠକରେ ଅାଂଶଗ୍ରହଣ କରଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ସେସଟେମ୍ବର 17, 2021 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ସାାଂଘାଇ ସହର ାଗ ସାଂଗଠନ (ଏସସିଓ)େ ୋଷ୍ଟ୍ର ମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କ ୨୧ତମ 
ର ୈଠକରେ ଭର୍ଚୁ ଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅାଂଶଗ୍ରହଣ କେିଛନି୍ତ। ଏଥସିହିତ ରସ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ  ଗୁ୍ ମ ଏସସିଓ-

ସିଏସଟିଓ ଜନସମ୍ପକଚ ଅଧରି ଶନରେ ଭିଡିଓ  ାର୍ତ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ ରହାଇଥରିଲ। 

ଏସସିଓ ପେିଷଦେ ୋଷ୍ଟ୍ର ମଖୁ୍ୟମାନଙ୍କ ୨୧ତମ ର ୈଠକ ଦୁଶାନର  ଠାରେ ୧୭ ରସରଟେମ୍ବେ ୨୦୨୧ରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ 

ଫମଚାଟରେ ଆର ାଜିତ ରହାଇଥଲିା। 

ତାଜିକିସ୍ତାନେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଇରମାମାଲି େହମନ ଏହି ର ୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେିଥରିଲ। 

ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏହି ଶଖି୍େ ସମି୍ମଳନୀରେ ଉଦର ାଧନ ରଦଇଥରିଲ। 

ଦୁଶାନର  ଠାରେ ଭାେତ ପକ୍ଷେୁ ର ୈରଦଶକି  ୟାପାେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଏସ. ଜ ଶଙ୍କେ ପ୍ରତିନିଧତି୍ ବ କେିଥରିଲ। 

ନିଜେ ଅଭିଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ିସୃ୍ତତ ଏସସିଓ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉଗ୍ର ାଦ ଏ ାଂ ଆତଙ୍କ ାଦେ  ୃଦି୍ଧ କାେଣେୁ 

ରଦଖ୍ାରଦଇଥ ିା ସମସୟା ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେିଥରିଲ। ଇତିହାସରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉଦାେ ଏ ାଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ 

ସାଂସ୍କତୃି ଓ ମଲୂୟର ାଧେ ଗଡ଼ ଭାର  ପେିର୍ିତ। କିନ୍ତୁ  ର୍ତ୍ଚମାନ ଏହାେ  ିପେୀତ ସି୍ଥତି ରଦଖ୍ ିାକୁ ମିଳୁଛି ର ାଲି 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥରିଲ। 

ରସ ଉରେଖ୍ କେିଥରିଲ ର  ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରଦଖ୍ା ରଦଇଥ ିା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପେିସି୍ଥତି ଉଗ୍ର ାଦ ଦିଗରେ ଏହି 

ଧାୋକୁ ଆହୁେି ଖ୍ୋପ କେି । ସାଂ ମ, ର ୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତକଚସଙ୍ଗତ ର୍ିନ୍ତାଧାୋକୁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଲକ୍ଷୟ ରନଇ ଏସସିଓ 

କା ଚୟ କେିପାେି  ର ାଲି ରସ ପୋମଶଚ ରଦଇଥରିଲ,  ାହାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳେ   ୁପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇ ଁ ିରଶଷ ଭାର  

ପ୍ରାସଙି୍ଗକ। 

 ିକାଶମଳୂକ କା ଚୟକ୍ରମରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ର କିୁ୍ତ  ୟ ହାେ ଲାଗି ଭାେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପକଚରେ ମଧ୍ୟ ରସ ଆରଲାର୍ନା 

କେିଥରିଲ ଏ ାଂ ଏଗଡ଼ିୁକୁ ଏକ ମକୁ୍ତ-ଉତ୍ସ ସମାଧାନ ଭାର  ଅନୟ ଏସସିଓ ସଦସୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କେି ା ନିମରନ୍ତ 

ରସ ପୋମଶଚ ରଦଇଥରିଲ। 

ରକ୍ଷତ୍ର ସ୍ତେରେ ର ାଗାର ାଗ ସ୍ଥାପନେ ଗେୁୁତ୍ ବ ଉପରେ ଆରଲାର୍ନା କେି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରପାସ  ିଶ୍ ବାସକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଲାଗି ର ାଗାର ାଗ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ିୁକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ, ସହଭାଗୀ ଏ ାଂ ପୋମଶଚ ଆଧାେିତ କେି ା ଉପରେ ରଜାେ 

ରଦଇଥରିଲ। 



ଏସସିଓ ଶଖି୍େ ସମି୍ମଳନୀ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏସସିଓ ଏ ାଂ ମିଳିତ ସେୁକ୍ଷା ରୁ୍କି୍ତ ସାଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 

ଜନସମ୍ପକଚ ଅଧରି ଶନ ଆର ାଜିତ ରହାଇଥଲିା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଭିଡିଓ  ାର୍ତ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜନସମ୍ପକଚ 

ଅଧରି ଶନରେ ଅାଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ। 

ଭିଡିଓ  ାର୍ତ୍ଚାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋମଶଚ ରଦଇଥରିଲ ର  ଏସସିଓ ରକ୍ଷତ୍ରୀ  ସ୍ତେରେ ଆତଙ୍କ ାଦ  ିରୋଧରେ 

‘ଶନୂୟ ସହନଶୀଳତା’ ନୀତି ଆପଣାଇ ା ଆ ଶୟକ। ରସ ର ଆଇନ ଔଷଧ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏ ାଂ ମାନ  ର୍ାଲାଣେ 

 ିପଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରଲାକପାତ କେିଥରିଲ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମାନ ୀ  ସଙ୍କଟ  ିଷ ରେ ଉରେଖ୍ କେି ରସ 

ଆଫଗାନିସ୍ତାନେ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଥଚନ  ୟକ୍ତ କେିଥରିଲ। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ସେସଟେମ୍ବର 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. 


