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ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ମହମ୍ମେ ହନିଫ ଅତମାରଙ୍କ ଭାରତ
ଗସ୍ତ (22-23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021)
ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 2021
1. ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟ ର ମହମ୍ମେ ହନିଫ ଅତମାର 22-23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ବର ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସଫଳତାର
ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନଧି
ି େଳ ମଧ୍ୟ ବ ାଗ
ବେଇଥିବେ। ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭା ବର ଏହା ମାନୟ ର ହନିଫ ଅତମାରଙ୍କ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ।
2. ବ ବୈ େଶିକ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏ ଂ ମାନୟ ର ହନିଫ ଅତମାର 22 ମାର୍ଚ୍ଚବର ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ େଳ ସ୍ତରୀୟ

ଆବୋଚନା କରିଥିବେ। ଏହି ଆବୋଚନା ଏକ ଉଷ୍ମ ଏ ଂ ନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ପରିବ ଶବର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ବହାଇଥିୋ। ଏହି ଆବୋଚନାବର
ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀ ବି ଶଷ୍କରି ରାଜବନୈତକ
ି , ସୁରକ୍ଷା, ାଣିଜୟ, ଅଥଚବନୈତକ
ି , େକ୍ଷତା କ
ି ାଶ, ଶିକ୍ଷା,
ସାମାଜିକ ଏ ଂ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସମ୍ପକଚ ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବ ାଗ ଉପବର ଗୁରୁତ୍ୱ େିଆ ାଇଥିୋ। ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରଣନୀତିକ
ଭାଗିୋରୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନବର ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀ
ପରିଷ୍େ (ଏସପିସ)ି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି।
3. ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉବଲ୍ଲଖ କରିଛନ୍ତିବ

ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଶ୍ୱ
ି ଶାନ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା ଏ ଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନବର

ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନବର ଏକ ସଫଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ

ୟାପକ ଏ ଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ର ର
ି ତି ଉପବର

ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ ଠ
ୈ କବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ୟାପକ କ
ି ାଶ ଭାଗିୋରୀ,
ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା

ଶ୍ୱ
ି ବର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାଥଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ସବମତ

ଭ
ି ିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପବର

ଆବୋଚନା କରା ାଇଥିୋ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଚ, ସା ଚବଭୌମ, ସ୍ଥିର ଏ ଂ ଅନ୍ତଭଚୂକ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଭାରତର େୀର୍ଚ େିନର
ପ୍ରତି ଦ୍ଧତାକୁ ବନଇ ବ ବୈ େଶିକ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବେଇଛନ୍ତି ବ ଉଁଥିବର

ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାବର ସମାଜର ସମସ୍ତ ଗଚର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛ।ି
4. ସମ୍ପ୍ରତି 9 ବଫ ୃ ଆରୀବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ର୍ାନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତବି ର ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଂ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅତମାର କା ୁ େ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ ାଗାଇ ା ପାଇଁ ଶାଟୁଟ୍ ଡୟାମ୍ ନିମଚାଣ ପାଇଁ ଏକ ୁ ଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବେ। 3
େ
ି ିୟନ ଆବମରିକୀୟ ଡୋରର

କ
ି ାଶ ସହବ ାଗ ଏ ଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ 3

ଟି ପ୍ରବେଶକୁ ଉପକୃ ତ କରିଥି ା

ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି ର କା ଚୟକାରିତା ପାଇଁ ମାନୟ ର ହନିଫ ଅତମାର ଭାରତକୁ ଧନୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

5. ଏହି ଗସ୍ତ କାଳବର ମାନୟ ର ହନିଫ ଅତମାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମଶଚୋତା ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ବଡାଭାେଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ
କରିଥିବେ।
ନୂଆେିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 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.

