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ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের মিনেশিন্ত্রী মিজ এনেনলমি ডঃ হিানসইে 
আমির আিনোল্লামিয়ানের ভারত সফর( জেু 08-10, 2022) 
জেু 08 , 2022 

 
মিনেশিন্ত্রী (ইএএি) ড জয়শংকনরর আিন্ত্রনে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের মিনেশিন্ত্রী মিজ এনেনলমি ডঃ 
হিানসইে আমির আিনোল্লামিয়াে 08 হেনক 10 ইজেু 2022 - এ ভারনত একটি সরকামর সফনর রনয়নেে। 
2021 -এর অগাষ্ট িানস মতমে তার অমফনসর ভার গ্রিনের পনর এটাই মিজ এনেনলমি ডঃ হিানসইে 
আমির আিনোল্লামিয়ানের এটাই প্রেি ভারত সফর। 
 
 
2.  ভারত এিং ইরাে ঐমতিামসক ও সভযতাগত মেমিড় সম্পনকে র শমরক। আিানের মিপামিক সম্পকে  
প্রমতষ্ঠােগত, সাংসৃ্কমতক এিং জেগনের সানে জেগনের িন্ধে িযাপী েঢ়ৃ হ াগসূনের িারা মিমিত িনয় 
আনে।  

 
3.  প্রমতমেমি স্তরীয় আনলািোর সিয় েইু িন্ত্রী রাজনেমতক, সাংসৃ্কমতক এিং জেগনের সানে জেগনের 
িন্ধে সি মিপামিক সম্পনকে র আগানগাড়া আনলািো কনরনেে। মিনেশিন্ত্রী ইরানে িসিাসকারী আফগাে 
জেগেনক হকামভড 19 ভযাকমসে সরিরাি সি, আফগামেস্তানে ভারনতর মিমকৎসা সিন ামগতা পাঠানোনত 
সুমিিা প্রোনে ইরানের ভূমিকার প্রশংসা কনরে।  

 
4. উভয়পি আঞ্চমলক সংন াগ হিনে মিপামিক সিন ামগতার তাৎপ েনক স্বীকার কনরনেে এিং িািািার 
িন্দনর শিীে িানিমস্ত টামিেোনলর অগ্রগমতর প োনলািো কনরনেে। উভয়পি সম্মত িনয়নে হ  িািািার 
িন্দর স্থলনিমষ্টত আফগামেস্তানে অমত প্রনয়াজেীয় সিদ্র অমভগিযতা প্রোে কনরনে এিং িিয এমশয়া সি 
এই অঞ্চনলর জেয একটি িামেমজযক ট্রােমজট িাি মিনসনি আমিভূে ত িনয়নে। তারা িািািার িন্দনরর 
উন্নয়নের জেয সিন ামগতা িজায় রাখার জেয তানের অ্ীকারনক পুেরায় মেমিত কনরনেে। 
কা েকামরতার মেকগুমলনক সিািাে করার জেয উভয় হেনশর েল শীঘ্রই বিঠক করনি।    

 
5. িন্ত্রীরা আফগামেস্তােসি আন্তজে ামতক ও আঞ্চমলক সিসযাগুমল মেনয় আনলািোও কনরনেে এিং েইুপি 
আফগামেস্তানের জেগনের জেয িােমিক সিায়তা প্রোনের গুরুত্বনক পুেরায় সমুেমিত কনরনেে। তারা 
শামন্তপূেে, সুরমিত এিং মস্থমতশীল আফগামেস্তানের প্রনয়াজনে একটি প্রমতমেমিত্ব িূলক ও অন্তভূে মিিলূক 
প্রনয়াজেীয়তার কো পুেরায় িযি কনরনেে।   

. 
6.  ইরানের মিনেশিন্ত্রী হজমসমপওএ সঙ্ক্রান্ত িতে িাে পমরমস্থমত সম্পনকে  ইএএিনক অিমিত কনরনেে। েইুিন্ত্রী 
ইরানের সংঘাত এিং এর প্রমতমিয়া মেনয় িত মিমেিয়ও কনরনেে।   

 
7.  ইরানের মিনেশিন্ত্রী তার সফরকানল প্রিােিন্ত্রী শ্রী েনরন্দ্র হিােীর সানে সািাৎ কনরনেে এিং জাতীয় 
সুরিা উপনেষ্টা শ্রী অমজত কুিার ডভানলর সানে বিঠকও কনরনেে। 
 
মেউ মেমল্ল 
জেু 08, 2022  
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