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আফগানিস্তানির ইসলানিক প্রজাতনের পররাষ্ট্র িেী িািিীয়
মিাহাম্মদ হানিফ আতিানরর ভারত সফর (িার্চ 22-23, 2021)
িার্চ 24, 2021
1. ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মেী মাননীয় মমাহাম্মদ হাননফ আতমার মান্ত্রচের 22-23,2021 তানরন্ত্রে
নয়ানদনি সফর সফলভান্ত্রে সম্পন্ন কন্ত্ররন। আফগাননস্তান্ত্রনর পররাষ্ট্র মেণালয় মেন্ত্রক এক অনভজ্ঞ
প্রনতনননি দল তার সান্ত্রে আন্ত্রসন। দানয়ত্ব মনোর পর মাননীয় হাননফ আতমান্ত্ররর এটি প্রেম ভারত
সফর।
2. পররাষ্ট্র মেী ডঃ এস জয়শঙ্কর এেং মাননীয় হাননফ আতমার 22 মাচে এক মডনলন্ত্রগশন স্তন্ত্ররর
বেঠন্ত্রক নমনলত হন। উষ্ণ এেং েন্ধুত্বপূণে পনরন্ত্রেন্ত্রশ, নেশদ এেং স্বাস্থ্যকর দৃনিভনিন্ত্রত এই বেঠন্ত্রক
মতামত নেননময় হয়। আন্ত্রলাচনায় ভারত-আফগাননস্তান মকৌশলগত অংশীদানরত্ব মজারদার করার
নদন্ত্রক মন্ত্রনাননন্ত্রেশ করা ছাড়াও, রাজনননতক, সুরক্ষা, োনণজয, অেেনননতক, সক্ষমতা নেকাশ, নশক্ষা,
সামানজক এেং সাংস্কৃনতক সম্পন্ত্রকের মক্ষন্ত্রে সহন্ত্র ানগতার প্রনতও মন্ত্রনান্ত্র াগ মদওয়া হয়। আফগাননস্তান্ত্রনর
নেন্ত্রদশ মেী ও ভারন্ত্রতর পররাষ্ট্র মেী ম ৌেভান্ত্রে ভারত-আফগাননস্তান্ত্রনর মকৌশলগত অংশীদানরত্ব
চু নি অনুসান্ত্রর মকৌশলগত অংশীদানরত্ব কাউনিল (এসনপনস)-এর সভাপনতত্ব কন্ত্ররন।
3. পররাষ্ট্র মেক উন্ত্রিে কন্ত্রর ম

আফগাননস্তান্ত্রনর শানি ও সুরক্ষার নস্থ্তােস্থ্া েজায় রাো আঞ্চনলক

এেং নেশ্ব শানি ও সমৃনির জনয গুরুত্বপূণ।
ে সফল আফগান শানি প্রনিয়ার জনয একটি নেশদ এেং
স্থ্ায়ী

ুিনেরনতর গুরুত্ব ননন্ত্রদেশ কন্ত্রর পররাষ্ট্র মেক। বেঠন্ত্রকর সময় আফগাননস্তান্ত্রনর সান্ত্রে ভারন্ত্রতর

নেস্তানরত উন্নয়ন অংশীদানরত্ব, পারস্পনরক স্বােে নেজনড়ত আঞ্চনলক ও আিজে ানতক সমসযার
মমাকানেলা ছাড়াও আফগান শানি প্রনিয়া এেং আরও নেনভন্ন নেষয় ননন্ত্রয় আন্ত্রলাচনা

হন্ত্রয়নছল।

একটি শানিপূণে, সােেন্ত্রভৌম, নস্থ্নতশীল এেং অিভুে নিমূলক আফগাননস্তান্ত্রনর প্রনত ভারন্ত্রতর দীর্েন্ত্রময়াদী
প্রনতশ্রুনতর নেষন্ত্রয় আফগান পররাষ্ট্র মেীন্ত্রক আশ্বস্ত কন্ত্রর ভারন্ত্রতর পররাষ্ট্র মেক, ম োন্ত্রন গণতানেক
সাংনেিান্ত্রনর কাঠান্ত্রমা অনুসান্ত্রর সমান্ত্রজর সমস্ত স্তন্ত্রর সে অনিকার সুরনক্ষত োকন্ত্রে।
4. সম্প্রনত মফব্রুয়ানর মান্ত্রসর 9 তানরন্ত্রে, প্রিানমেী এেং রাষ্ট্রপনত গনন, পররাষ্ট্র মেী এেং নেন্ত্রদশ
মেী আতমার একনেত হন্ত্রয় কােুল শহন্ত্রর পানীয় জল সরেরান্ত্রহর সুনেিায় শতু ত োাঁি ননমোন্ত্রণর
জনয একটি সমন্ত্র াতা স্মারক স্বাক্ষর কন্ত্ররন। 3 নেনলয়ন মানকে ন ডলার উন্নয়ন সহন্ত্র ানগতা এেং
আফগাননস্তান 34টি প্রন্ত্রদন্ত্রশর সুনেিান্ত্রেে এই প্রকল্প োস্তোয়ন্ত্রনর জনয মাননীয় হাননফ আতমার
ভারতন্ত্রক িনযোদ জাননন্ত্রয়ন্ত্রছন।

5. মাননীয় হাননফ আতমার এই সফন্ত্রর এনএসএ শ্রী অনজত মদাভান্ত্রলর সান্ত্রেও সাক্ষাৎ কন্ত্ররন।
নিউ নদনি
িার্চ 24, 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.

