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ভাৰতে প্ৰমুখ প্ৰতেশ্ৰুতে ঘ াষণা কতৰ 2020 আফগাতিস্তাি সতিলিে
নৱেম্বৰ 24, 2020
1. বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৱৰ 2020 আফগাবনস্তান সবিলনত ভাৰতীয় প্ৰবতবনবিত্বৰ
ননতৃ ত্ব কৱৰ বি বভ টি বি জবিয়ৱত বজবনভাত 23-24 নৱেম্বৰ 2020 তাবৰৱে অবনবিত হয়।
এই সবিলনৰ সহ-আৱয়াজক হহৱছ ৰাষ্ট্ৰ সংঘ, আফগাবনস্তান ইছলাবমক গণৰাজযৰ িৰকাৰ, আৰু
বফনৱলণ্ডৰ িৰকাৱৰ আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হহৱছ 2015-2024 পবৰেতত ন েশকৰ বিতীয় ভাগত
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰোৱয় আফগাবনস্তানক কৰা প্ৰবতশ্ৰুবত পুনৰ বনবিত কৰা।
2. বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় সবিলনেনত নঘাষণা কৱৰ নি ভাৰৱত ইবতমৱিয আফগাবনস্তানৰ হসৱত
শ্বাটু ট িান্ধ বনমতাণৰ এক িু বি সম্পন্ন কবৰৱছ, বি কািুল িহৰৰ 2 বনিুত িাবসন্দাক সুৰবক্ষ্ত
নোো পানী নিাগান বেি। ভাৰৱত আগৱত 202 বকঃবমঃ েীঘল ফু ল-ই-েুমৰী নিাগাৱিাগ লাইন
বনমতাণ কবৰবছল বি কািুল িহৰক বিেুযৎ প্ৰোন কৱৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীৱয় আফগাবনস্তানত উচ্চ প্ৰভাে
সামাবজক বিকাশ প্ৰকল্পৰ ৪ নং স্তৰ মুকবল নঘাষণা কৱৰ, িাৰ অিীনত 100তককও অবিক
প্ৰকল্প ভাৰৱত আৰম্ভ কবৰি আফগাবনস্তানত িাৰ মুঠ মূলয প্ৰায় 80 বনিুত মাবকত ন ডলাৰ।
বনজৰ ভাষযত, বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় উৱেে কৱৰ ভাৰতৰ েীঘতবেনীয়া প্ৰবতশ্ৰুবত আফগাবনস্তানৰ
বিকাশ আৰু ইয়াৰ জণগণৰ কলযাণৰ প্ৰবত এক সংলগ্ন িু িুৰীয়া আৰু নকৌশলগত আংশীোৰ
বহিাৱপ।
3. আফগাবনস্তানৰ িাৱি ভাৰতৰ বিকাশৰ মূলিন আবজৰ বেনত 3 বনেিত মাবকত ন ডলাৰতককও
অবিক। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় উৱেে কৱৰ নি আবজৰ বেনত আফগাবনস্তানৰ নকাৱনা অংশ
নাই বি ভাৰৱত নলাো 400তকক অবিক প্ৰকল্পই স্পশত কৰা নাই আফগাবনস্তানৰ মুঠ 34
অঞ্চলত। ভাৰতত 65,000 আফগান বশক্ষ্াৰ্থীৱয়ও বশক্ষ্া গ্ৰহণ কবৰ আৱছ।
4. বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় উৱেে কৱৰ নি আফগাবনস্তানৰ বিকাশ সীবমত হহ হৰবছল ইয়াৰ ভূ বম িদ্ধ
ভূ ৱগালৰ িাৱি আৰু ভাৰতৰ প্ৰৱিষ্টা আঙু বলয়াই বেৱয় এক পবৰেবতত ত নিাগাৱিাগ প্ৰোন কবৰিকল
িািাহাৰ িন্দৰৰ নিাৱগবে আৰু এক বনগাবজ িায়ু পবৰিহণ পৰ্থ প্ৰোন কবৰিকল ভাৰত আৰু
আফগাবনস্তানৰ মাজত। নকাবভড মহামাৰীৰ সময়ত আফগাবনস্তানৰ োেয সুৰক্ষ্া শবিশালী কৰাৰ
িাৱি ভাৰতৰ 75,000 টন নঘহুৰ মানেীয় সাহািয িািাহাৰ িন্দৰৰ নিাৱগবে পবৰিহণ কৰা
হহবছল।

5. ভাৰৱত আফগাবনস্তানৰ শাবন্ত আৰু বিকাশত গিুৰভাৱে বিবনৱয়াগ কবৰৱছ আৰু বিশ্বাস কৱৰ নি
নিাো েুই েশকৰ লাভৱিাৰ সংৰক্ষ্ণ কবৰি লাৱগ আৰু সংেযালঘু, মবহলা আৰু েূিতল নেণীসকলৰ
সুবিিা বনবিত হ’ি লাৱগ। বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰীৱয় আফগাবনস্তানক িাবি নিাো বহংসাক হল বিন্তা
প্ৰকাশ কৱৰ আৰু পুনৰ উৱেে কৱৰ ভাৰতৰ আহ্বান এক তাৎক্ষ্বণক আৰু বিস্তীণত িুদ্ধবিৰবতৰ।
6. এক গুৰুত্বপূণত আংশীোৰ বহিাৱপ, ভাৰৱত অৱপক্ষ্া কবৰৱছ আফগাবনস্তানৰ জণগণ আৰু বিশ্ব
সম্প্ৰোয়ৰ হসৱত হাৱত হাত িবৰ কাম কবৰিকল এক শাবন্তপূণত, প্ৰািু িতপূণত, সািতৱভৌবমত্ব, গণতাবন্ত্ৰক
আৰু ঐকয আফগাবনস্তান গবিিকল।
িেু ি তিল্লী
িতেম্বৰ 24, 2020
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