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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে ভাৰচ্য ুয়েলভায়ে অংশগ্ৰহণ কয়ৰ চ্াংহাই 
সহয় াগিতা সংস্থাৰ ৰাগযুক প্ৰধান পগৰষদৰ 21তম বৈঠকত 
চেপ্তেম্বৰ 17, 2021 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে োাংহাই সহপ্ত াগিতা সাংস্থাৰ (এছগেঅ’) ৰাগযিক প্ৰধান পগৰষদৰ 21তম বৈঠকত 
ভাৰেয িপ্তেলভাপ্তে আৰয আফিাগনস্তানৰ ওপৰত  যটীো এছগেঅ’-গেএছটিঅ’ প্ৰোৰ েক্ৰত গভগিঅ’-ৈাতত াৰ 
চ াপ্তিগদ অাংশগ্ৰহণ কপ্তৰ। 

এছগেঅ’ ৰাগযিক প্ৰধান পগৰষদৰ 21তম বৈঠক 17 চেেম্বৰ 2021 তাগৰপ্তে িাোপ্তেত গমগিত ধৰপ্তণ 
অনযগিত হে। 

বৈঠকেনৰ সভাপগতত্ব কপ্তৰ মাননীে ইম’মালী ৰহ্মপ্তন, তাগযগকস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপগত। 

প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ চমাদীপ্তে এই সগিলনেন সপ্তম্বাধন কপ্তৰ গভগিঅ’-গলাংকৰ চ াপ্তিগদ। িাোপ্তেত, 
ভাৰতৰ প্ৰগতগনগধত্ব কপ্তৰ গৈপ্তদশ গৈষেক মন্ত্ৰী, িঃ এছ যেশাংকপ্তৰ। 

গনযৰ ভাষণত, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে ৈহল এছগেঅ’ অঞ্চলত ৈগধতত চমৌলৈাদ আৰয উগ্ৰৈাপ্তদ সৃগি কৰা 
সমসিাসমূহ উপ্তেে কপ্তৰ, গ  অঞ্চলপ্ত াৰ নৰমপন্থী আৰয প্ৰিগতশীল সাংসৃ্কগত আৰয আদশতৰ এক দযিতৰ 
ইগতহাসৰ গৈপৰীত। 

চতওঁ উপ্তেে কপ্তৰ চ  আফিাগনস্তানৰ চশহতীো পগৰগস্থগতপ্তে চমৌলৈাদৰ ফাপ্তল এই ধাৰা ৈৃগি কগৰৈ 
পাপ্তৰ। 

চতওঁ পৰামশত গদপ্তে চ  এছগেঅ’চে এক সূেীৰ ওপৰত কাম কগৰৈ পাপ্তৰ গনেন্ত্ৰণ আৰয বৈজ্ঞাগনক আৰয 
 যগিকৰ গেন্তা প্ৰোৰৰ ৈাপ্তৈ, গ  অঞ্চলপ্ত াৰ  যেোমৰ ৈাপ্তৈ গৈপ্তশষভাপ্তে প্ৰাসগিক হ’ৈ। 

চতওঁ লিপ্তত গনযৰ উন্নেন অনযিানত গিগযপ্ত ল প্ৰ যগি ৈিেহাৰৰ ওপৰত ভাৰতৰ অগভজ্ঞতাৰ কথা কে 
আৰয আন এছগেঅ’ সদসিসকলৰ বসপ্তত এই মযকগল-উৎস সগমধান আদান প্ৰদান কগৰৈলল আহ্বান যনাই। 



অঞ্চলপ্ত াত সাংপ্ত াি গনমতাণৰ গুৰযত্বৰ গৈষপ্তে কওঁপ্তত, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে চযাৰ গদপ্তে চ  সাংপ্ত াি প্ৰকল্পপ্তৈাৰ 
পাৰদশী, অাংশগ্ৰহণকাৰী আৰয আপ্তলােনা যি হ’ৈ লাপ্তি, পাৰস্পগৰক গৈশ্বাস প্ৰোৰৰ ৈাপ্তৈ। 

এছগেঅ’ সগিলনৰ গপছত এছগেঅ’ আৰয একগিত সযৰক্ষা েয গি সাংিঠনৰ (গেএছটিঅ’) মাযত 
আফিাগনস্তানৰ ওপৰত এক প্ৰোৰ েক্ৰ অনযগিত হে। প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে এই প্ৰোৰ অনযিানত এক গভগিঅ’-
ৈাতত াৰ চ াপ্তিগদ অাংশগ্ৰহণ কপ্তৰ। 

গভগিঅ’ ৈাতত াত, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে পৰামশত গদপ্তে চ  এছগেঅ’চে এক আেৰণ গৈগধ িঠন কগৰৈ পাপ্তৰ 
অঞ্চলপ্ত াত সন্ত্ৰাসৈাদৰ প্ৰগত ‘শূনি সহনশীলতা’ৰ ওপৰত, আৰয আফিাগনস্তানৰ পৰা ড্ৰািছ, অন্ত্ৰ আৰয 
মানে সৰৈৰাহৰ শাংকাসমূহ উপ্তেে কপ্তৰ। আফিাগনস্তানৰ মানে সাংকত উপ্তেে কগৰ, আফিান 
নািগৰকসকলৰ বসপ্তত ভাৰতৰ ঐকিভাে পযনৰ উপ্তেে কপ্তৰ। 

নতয ন গদল্লী 
চচ্য়েম্বৰ 17, 2021 
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