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বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰৰ তাবজবকস্তান ভ্ৰমণ (মাৰ্চ  30-31, 2021) 

মাৰ্চ  26, 2021 

 

1. তাজিজিস্তানৰ জিদেশ মন্ত্ৰী মাননীয় জমিঃ জৰ্ৰজিজিন মমাহজৰজিনৰ আমন্ত্ৰণত, জিদেশ জিষয়ি মন্ত্ৰী ডিঃ এছ িয়শংিদৰ মাৰ্চ  30-31, 2021 তাজৰদে 

তাজিজিস্তানলৈ এি ৰ্ৰিাৰী ভ্ৰমণ িজৰি। 

 

2. এই ভ্ৰমণিাৈত, জিদেশ জিষয়ি মন্ত্ৰীিদন জনিৰ প্ৰজতৰূপৰ সৈদত আদৈাৰ্নাত িজহি জিপক্ষীয় আৰু ৈগদত পাৰস্পজৰি ৰুজৰ্ৰ আঞ্চজৈি আৰু 

আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় জিষয়ৈমূহৰ ৈিদৈা জেশ আৱজৰ। মতওঁ তাজিজিস্তান গণৰািযৰ ৰাষ্ট্ৰপজত, মাননীয় জমিঃ ইদমামাজৈ ৰহ্মনৰ সৈদত ম াগাদ াগ িজৰি। 

মতওঁ আন তাজিি মন্ত্ৰী আৰু জিজশষ্ট িযজিৈিৈদিা ৈগ িৰাৰ িথা। 

 

3. জিদেশ জিষয়ি মন্ত্ৰীদয় পূিচিতী িাৈত দুশাদে ভ্ৰমণ িজৰজছৈ িুন 2019 ৰ্নত এজৰ্য়াৰ ম াগাদ াগ আৰু জিশ্বাৈ গঠন পেদক্ষপ ৈজিৈনৰ 5ম সিঠিত 

অংশগ্ৰহণ িৰাৰ িাদি। এই ভ্ৰমণ সহদছ দুদয়ােন মেশৰ মািৰ ৈঘন উচ্চ-স্তৰৰ ম াগাদ াগৰ এি অিযাহত ভ্ৰমণ জ  ভাৰত আৰু তাজিজিস্তানৰ 

মািৰ ঘজনষ্ঠ মিৌশৈগত অংশীোৰীত্ব অজিি শজিশাৈী িজৰি। 

 

4. জিদেশ জিষয়ি মন্ত্ৰীিদন আফগাজনস্তানৰ ওপৰত হাৰ্চ  অফ্ এজৰ্য়া-ইস্তােুৈ প্ৰজিয়াৰ (এইছঅ'এ-আইজপ) 9ম মন্ত্ৰী ৈজিৈনত অংশগ্ৰহণ িজৰি 30 

মাৰ্চ  2021 তাজৰদে দুশাদেত আফগাজনস্তান আৰু তাজিজিস্তানৰ জিদেশ মন্ত্ৰীৰ  ুটীয়া আমন্ত্ৰণত। মতওঁ আন অংশগ্ৰহণিাৰী মেশৈমূহৰ 

মনতাৈিৈদিা ৈগ িৰাৰ িথা আদছ। 

 

5. হাৰ্চ  অফ্ এজৰ্য়া-ইস্তােুৈ প্ৰজিয়াৰ (এইছঅ'এ-আইজপ) অিীনৰ িযৱৈায়, িাজণিয আৰু জিজনদয়াগ জিশ্বাৈ গঠন পেদক্ষপৰ (জৰ্জিএম) ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰমুে 

জহৰ্াদপ, ভাৰদত এিজিত প্ৰদৰ্ষ্টা িজৰদছ আঞ্চজৈি ম াগাদ াগ শজিশাৈী িজৰিলৈ অঞ্চৈদৰ্াৰ সৈদত আফগাজনস্তানৰ এি িজিচত অথচলনজতি 

অন্তভুচ িৰ িাদি। ভাৰত আৰু আফগাজনস্তানৰ মািত এি জনদিজেত িায় ুমাৈিাহী িজৰডৰ আৰু ইৰানৰ ছািাহাৰ িন্দৰৰ িা চিৰীিৰণ সহদছ মৈই 

জেশত জিছুমান মোি। 

 

6. আফগাজনস্তানত শাজন্ত, ৈমৃজি আৰু জিৰতাৰ িাদি এি গুৰুত্বপূণচ অংশীোৰ জহৰ্াদপ ভাৰদত এি গঠনমূৈি ভূজমিা অৱৈম্বন িজৰ আজহদছ 

আফগাজনস্তানৰ আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজিয়াত। ভাৰদত আফগাজনস্তানৰ ওপৰত আঞ্চজৈি আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীোৰৈিৈি জিজনদয়াগ িজৰদছ। এই ভ্ৰমদণ 

আফগাজনস্তানৰ ওপৰত এি জিদশষ মদনাদ াগৰ সৈদত মিয এজৰ্য়ান মেশৈমূহলৈ আমাৰ ম াগাদ াগ অজিি উন্নত িজৰি। 

 

নতুন বেল্লী 

মাৰ্চ  26, 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. 


