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আফগানিস্তাি সম্মেলি 2020-এ ভারত বড়সড় প্রনতশ্রুনতর কথা ঘ াষণা কম্মরম্মে 
নভেম্বর 24, 2020 
 
23-24 নভেম্বর 2020 তাররভে রেটিরস-র মাধ্যভম জেভনোভত অনুরিত 2020 আফগারনস্তান 
সভেলভন োরতীয় প্ররতরনরধ্ দভলর জনতৃত্ব রদভয়রিভলন রিভদশমন্ত্রী ডঃ এস েয়শঙ্কর। সভেলনটি 
রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ইসলারমক প্রোতন্ত্র আফগারনস্তান সরকার এিং রফনলযান্ড সরকার জ ৌথোভি পররচালনা 
কভরভি এিং রূপান্তর দশক 2015-2024-এর রিতীয়াভধ্ে আফগারনস্তাভনর প্ররত আন্তেে ারতক 
সম্প্রদাভয়র প্ররতশ্রুরত পুনরায় রনরিত করার লক্ষ্য রনভয়ভি। 
 
2. পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সভেলভন জ াষণা কভরন জ  োরত আফগারনস্তাভনর সাভথ শাতুট িাাঁধ্ রনমোভণর 
লভক্ষ্য একটি চুরি সম্পাদন কভরভি,  া কািুল নগরীর 2 রমরলয়ন িারসন্দাভক রনরাপদ পানীয় েল 
সরিরাহ করভি। এর আভগ োরত 202 রকভলারমটার ফুল-এ-েুমরী ট্রান্সরমশন লাইন ততরর কভররিল 
 া কািুল শহভর রিদযুৎ সরিরাহ কভররিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগারনস্তাভন হাই ইমপযাক্ট করমউরনটি 
জডেলপভমন্ট প্রকভের চতুথে ধ্াভপরও চালু করার জ াষণা কভরভিন, জ োভন োরত, আফগারনস্তাভন 
োরত 80 রমরলয়ন মারকে ন ডলার মূভলযর 100টিরও জিরশ প্রকে সম্পাদভনর পররকেনা কভরভি। 
তাাঁর রিিৃরতভত, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগারনস্তাভনর উন্নয়ভন োরভতর দী েভময়াদী প্ররতশ্রুরত এিং একটি স্বচ্ছ 
প্ররতভিশী এিং জকৌশলগত অংশীদার রহসাভি তার েনগভণর সুরিধ্ার উপর জোর রদভয়ভিন।   
 
3. আফগারনস্তাভন োরভতর উন্নয়ভনর জপাটে ভফারলওটির পররমাণ রিল প্রায় 3 রিরলয়ন মারকে ন ডলার। 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগারনস্তাভনর 34টি প্রভদভশ োরত জ  400–এরও জিরশ প্রকে হাভত রনভয়ভি, জসগুরল 
আফগারনস্তাভনর প্ররতটি অংভশ জকানও না জকানও সুরিধ্া প্রদান কভরভি। োরভত, 65,000 -এরও 
জিরশ আফগান িাত্রিাত্রী পড়াভশানাও কভরভি। 
 
4. পররাষ্ট্রমন্ত্রী উভেে কভরভিন জ  আফগারনস্তাভনর সমৃরি জসভদভশর স্থলভিরিত জেৌগরলক অিস্থাভনর 
কারভণ িাধ্াপ্রাপ্ত হভয়ভি এিং োরত, চািাহার িন্দর এিং োরত ও আফগারনস্তাভনর মভধ্য একটি 
রনভিরদত এয়ার জেইট কররভডাভরর মাধ্যভম রিকে জ াগাভ াগ গঠভনর প্রভচিা করভি। জকারেড 
মহামারী চলাকালীন আফগারনস্তাভনর োদয সুরক্ষ্া জোরদার করভত চািাহার িন্দভরর মাধ্যভম 
োরভতর মানরিক সহায়তা রহভসভি 75,000 টন গম পররিহন করা হভয়ভি। 
 
 
  



 
5. োরত আফগারনস্তাভন শারন্ত ও উন্নয়ভন প্রচুর রিরনভয়াগ কভরভি এিং োরত রিশ্বাস কভর জ  
রিগত দইু দশভকর সরেরলত লাে অিশযই সংরক্ষ্ণ করভত হভি এিং সংেযাল ,ু মরহলা এিং 
সংেযাল ুভদর স্বাথে সুরনরিত করভত হভি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগারনস্তাভন ক্রমিধ্েমান রহংসা সম্পভকে  
উভিগ প্রকাশ কভরভিন এিং োরভতর তাত্ক্ক্ষ্রণক ও িযাপক  ুিরিররতর আহ্বানভক পুনরায় িযি 
কভরভিন। 
 
6. একটি গুরুত্বপূণে অংশীদার রহসাভি, োরত একটি শারন্তপূণে, সমৃি, সািেভেৌম, গণতারন্ত্রক এিং 
ঐকযিি আফগারনস্তান গঠভনর লভক্ষ্য কাে করার েনয আফগারনস্তাভনর েনগণ এিং রিশ্ব সম্প্রদাভয়র 
সাভথ হাত রমরলভয় চলার প্রতযাশায় রভয়ভি। 
 
নিউ নিল্লী 
িম্মভম্বর 24, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


