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ভাৰত চৰকাৰৰ আমntন kেম iছলািমক গণntিতক আফগািনsানৰ  
ৰা পিত মহামানয্ হািমদ কাৰজাiেয় 12 ৰ পৰা 15 িডেচmৰ 2013 ৈল 
ভাৰতৈল কাযর্য্কৰী মণত আেহ৷েতoৰঁ িদlী মণ কালত ৰা পিত হািমদ 
কাৰজাiেয় ভাৰতৰ ৰা পিত মহামানয্ pণৱ মূখাজর্ী আৰু ভাৰতৰ pধান 
মntী মনেমাহন িসঙক সাkাৎ কেৰ ৷েকndীয় ৈবেদিশক মntী চালমান 
খুৰিছদ আৰ ুৰা ীয় সুৰkা uপেদ া িশৱ শংকৰ েমনেন ৰা পিত হািমদ 
কাৰজাiক সাkাৎ কেৰ ৷ 

pধান মntী মনেমাহন িসঙ আৰ ুৰা পিত হািমদ কাৰজাiৰ িdপািkক 
ৈবঠক কালত pধান মntী মন েমাহন িসেঙ ভাৰত আৰ ুআফগািনsানৰ 
মাজৰ শিkশািল আৰ ুব ল িভিtৰ েকৗশলগত aংশীদািৰtৰ বােব আনn 
pকাশ কেৰ ৷তােৰাপিৰ েতo ঁেলােক আ িলক আৰু আnজর্ ািতক পিৰিsিত 
সmেকর্  মত িবিনময় কেৰ ৷ 

দেুয়াগৰাকী  েনতাi িdপাkীক পযর্ায়ৰ িবষয়সমুহ সmেn িবেশষৈক 
েকৗশলগত aংশীদািৰt চুিkৰ ৰূপায়নত  েহাৱা pগিত সnভর্ ত aিত 
u তােৰ আৰ ুসেnাি েৰ আেলাচনাত িমিলত হয় ৷ 

 আফগািনsানত বতর্ মান চিল থকা িনৰাপtা িবষয়ক আদান-pদান আৰ ু
আন েদশ সমহুৰ ৈসেত আফগািনsানৰ সmকর্ েক সামিৰ ৰা পিত 
কাৰজাiেয় আফগািনsানৰ ৰাজৈনিতক,িনৰাপtা িবষয়ক আৰ ুaথর্ৈনিতক 



পিৰিsিত সmেn pধান মntীক জািনবৈল িদেয় ৷আ িলক শািn আৰু 
pগিতত aৱদান েযাগাব পৰা আৰ ুশিkশািল,ঐকয্তা,িsৰতা,শািn sাপন 
কিৰব পৰা  আৰু unয়নমুলক আফগািনsান গিঢ় েতালাৰ েযাগয্তা  
আফগািনsানৰ জনসাধাৰন আৰ ুচৰকােৰ বহন কৰাৰ িবষেয়  ভাৰতৰ 
দঢ়ৃ িব াস আেছ বুিল pধান মntীেয় েতo ঁক aৱগত কৰায় ৷ সমg 
আদান-pদান সmnীয় িবষয়ৰ uপিৰo আন েktেটা ভাৰেত 
আফগািনsানক সহেযাগ কৰাৰ pিত িতক েতo ঁপুনৰ েদাহােৰ ৷ সমg 
eিছয়াৰ েকndীয়  pিkয়াক সামিৰ আ িলক ঐকয্তা আৰু unয়নৰ 
লkয্েৰ আৰু aিধক আ িলক সহেযািগতা বৃিdৰ হেক কাম কিৰ যাবৈল 
দেুয়াগৰাকী েনতাi ঐকয্মত pদান কেৰ ৷ 17 জানুৱািৰ 2014 তািৰখত 
েকndীয় eিছয়াৰ িবষয়া সকলৰ পৰৱতর্ী ৈবঠক ভাৰেত আেয়াজন কিৰব 
বুিলo ৈবঠকত uেlখ কৰা হয় ৷ 

 

েতo ঁেলাকৰ েকৗশলগত aংশীদািৰt চুিk aনুসিৰ aফগািনsানৰ pিত 
েতo ঁেলাকৰ েনৰােনেপৰা aংশীদািৰtৰ বােব থকা  লkয্ আৰ ুa লেটাত 
শািnsাপনৰ aেথর্  আৰ ুসুৰkা েktত pধান মntী আৰ ুৰা পিত 
কাৰজােয় সমg িবষয়েবাৰত েতo ঁেলাকৰ aংশীদািৰt আৰ ুaিধক 
কটকিটয়া কৰাৰ বােব   েতo ঁেলাকৰ pিত িতৰ সmেn আৰ ুaিধক 
দঢ়ৃতা pকাশ কিৰেছ ৷ভাৰেত pচাৰৰ জিৰয়েত বািণিজয্ক সmকর্  sাপনৰ 
েযােগিদ, িশkা িবষয়ক মানিন আগবঢ়াi আৰু ভাৰতৰ সহেযািগতা থকা 
unয়নমুলক আৰু পুণৰগঠনৰ pকl সমহুৰ কাযর্য্কৰী কৰাৰ লগেত 
আফগািনsানৰ সকেলা  ধৰনৰ আথর্-সামািজক unয়নত  সদায় 
সহেযািগতা আগবেঢ়াৱা্ সmেn pধানমntীেয় aৱগত কেৰ৷  আফগািনsান 
আৰ ুতাৰ িসপাৰৈল বািণজয্ আৰ ুআদান-pদানৰ সুিবধাৰ বােব  নতুন 



বািণিজয্ক পথ unয়নৰ aেথর্ গণntািতক iছলািমক iৰানৰ ৈসেত কাম 
কিৰবৈল দেুয়াগৰাকী েনতা eকমত হয় ৷ 

আফগািনsানৰ ৰা ীয় সুৰkা আৰ ুসামিৰক বািহনীৰ aিভযানৰ েযাগয্তা 
আৰ ু মন েযাগয্তা বৃিd কিৰব পৰাৈক pিশkন বৃিdৰ মােজেৰ আৰ ু
ast-শst আৰ ুআn:গাঠিনৰ pেয়াজিনয়তা সmpসাৰনৰ েযােগিদ দেুয়াগৰাকী 
েনতাi সামিৰক আৰু িনৰাপtা সহেযািগতা আৰু দঢ়ৃ কৰাৰ বােব ঐকয্মত 
হয় ৷ভাৰতত আফগান িবষয়া সকলৰ বােব uc েসনা িশkাৰ সুেযাগ 
সmpসাৰন কৰাৰ েktেতা দেুয়াগৰাকী েনতা eকমত হয় ৷ 

আফগািনsানত ভাৰতীয় aিভযানক আৰু িবষয়া সকলক সুৰkা pদান 
কৰাৰ েktত আফগািনsান চৰকােৰ আগবেঢ়াৱা সমথর্নৰ বােব pধান 
মntীেয় ৰা পিত হািমদ কাৰজাiক ধনয্বাদ jাপন কেৰ ৷2013ৰ আগ  
মাহত ভাৰতীয় দতূাবাসৰ সnখুত সংঘিটত আtঘািট আkমনক  সমিুল 
িবফল কৰাৰ বােব pধানমntীেয় আফগান সুৰkা বািহনীৈল আnিৰক 
কৃতjতা jাপন কেৰ ৷দেুযাখন েদশেকi হািন কৰা আৰু সমg 
a লেটােতi আশংকাৰ সৃি  কৰা সntসবাদ আৰ ুugবাদৰ িবৰুেd যুিঁজবৈল 
দেুয়াখন েদেশ তথা আnৰা ীয় সmpদায়ৰ ৈসেত eেকলেগ কাম কিৰ যাব 
বুিল দেুয়াগৰাকী েনতাi পুনৰ েদাহােৰ ৷ 

ৰা পিত pনৱ মূখাজর্ীেয় ৰা পিত হািমদ কাৰজাiক eক বয্িkগত ৈনশ 
েভাজেমেলেৰ aপয্ািয়ত কেৰ ৷ৈনশেভাজ েমলৰ সময়ত দেুয়াগৰাকী েনতাi 
িdপাkীক িবষয়সমুহ আৰু eেক ধৰেন ৰুt েপাৱা আ িলক আৰু 
আnজর্ ািতক িবষয়সমুহ আেলাচনা কেৰ ৷ৰা পিত মুখাজর্ীেয় জাৰািন-
েডলাৰাম পথ uেdাধন কৰাৰ বােব আফগািনsান মনৈল েযাৱা সময়ক 
aিত আনnেৰ েসাঁৱেৰ ৷ ৰা পিত কাৰজাiেয় ৰা পিত মুখাজর্ীক 
আফগািনsান মনৰ বােব আমntন আগবঢ়াi ৷ 



 

কাযর্য্কৰী িবেদশ মntী  জাৰাৰ আহেমদ oচমািন,ৰা ীয় সুৰkা uপেদ া 
ড.ৰাংিগন দাদফাৰ sানটা,বািণজয্ আৰ ুuেদয্াগৰ কাযর্য্কৰী মntী  
ে েকৰ কাৰগাৰ আৰু aনয্ানয্ বিৰ  িবষয়াৰ eটা uc sৰীয় pিতিনিধ 
দেল ৰা পিত কাৰজাiক ভাৰত মন কালত সহেযািগতা কেৰ ৷ 

 

নতুন িদlী 

14 িডেচmৰ 2013  

 


