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1. বিপ্তেশ বিষয়ক আৰু সংসৃ্কবিৰ ৰাবযিক মন্ত্ৰী (এমঅ’এছ), শ্ৰীমবি বমনাক্ষী চেখীপ্তয় 23-26 
চেপ্তেম্বৰ 2021 িাবৰপ্তখ উপ্তেবকস্তান ভ্ৰমণ কপ্তৰ। এয়া চিওঁৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ আবছে চকাপ্তনা মধ্ি 
এবেয়ান চেশলে োবয়ত্ব ভাৰ চোৱাৰ বিছৰ। 
 

2. ৰাবযিক মবন্ত্ৰগৰাকীপ্তয় উপ্তেক বিপ্তেশ মন্ত্ৰী মাননীয় বমিঃ আবু্দোবযয কাবমে’ভক েগ কপ্তৰ আৰু 
চিওঁপ্তোপ্তক বিিক্ষীয়, আঞ্চবেক আৰু িহুিক্ষীয় সহপ্ত াবগিাৰ গুৰুত্বিূণণ চক্ষত্ৰসমূহৰ ওিৰি 
আপ্তোেনা কপ্তৰ। ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় উপ্তেবকস্তানি উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহৰ দ্ৰুি ৰূিায়ণৰ ওিৰি 
চযাৰ বেপ্তয় 1 বিবেয়ন মাবকণ ন ডোৰৰ চেবডট োইনৰ অধ্ীনি। েপু্তয়া িক্ষই সন্মি হয় 
প্ৰস্তাবৱি বিিক্ষীয় বিবনপ্তয়াগ েুবিৰ অিিাহি বমমাংসাৰ দ্ৰুি সামৰবণৰ িাপ্তি। চিওঁপ্তোকৰ 
আপ্তোেনাি আবছে আফগাবনস্তানি উেীয়মান িবৰবিবিৰ ওিৰি ঘবনষ্ঠ আৰু বনয়মীয়া আপ্তোেনা 
ৰক্ষা কৰাৰ গুৰুত্ব আৰু আফগাবনস্তানৰ ভূবম চকাপ্তনা সন্ত্ৰাসিােী আেমণৰ িাপ্তি িিৱহাৰ 
চনাপ্তহাৱা বনবিি কৰাৰ ওিৰি। ৰাবযিক মন্ত্ৰীপ্তয় ভাৰিৰ সম্পূণণ সমথণন প্ৰকাশ কপ্তৰ এছবেঅ’ৰ 
িিণ মান উপ্তেক সভািবিত্বলে। 
 

3. এই ভ্ৰমণি, ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় উপ্তেবকস্তানৰ সাংসৃ্কবিক মন্ত্ৰী মাননীয় বমিঃ ওপ্তযাপ্তিক 
নাযৰপ্তিপ্তকাভক েগ কপ্তৰ। চিওঁপ্তোপ্তক এক উৎিােনশীে আপ্তোেনা কপ্তৰ সংসৃ্কবিৰ বিবভন্ন চক্ষত্ৰি 
সহপ্ত াবগিা িীব্ৰ কৰাৰ ওিৰি ভাৰি আৰু উপ্তেবকস্তানৰ মাযৰ গভীৰ সাংসৃ্কবিক আৰু 
সভিিাৰ সম্বন্ধৰ বভবিি। ইয়াৰ বভিৰি আবছে আকণ াইভ, বেপ্তনমা, চিৌধ্ িেৰ সংৰক্ষণ, 
উপ্তেবকস্তানৰ বিবভন্ন বিশ্ববিেিােয়ি 'ভাৰি অধ্িয়ন চকাঠা', সাবহিিৰ অনুিাে আবে চক্ষত্ৰ। এই 
ভ্ৰমণ কােি 2021-25 েনৰ সাংকৃবিক বিবনময় অনুষ্ঠান স্বাক্ষৰ কৰা হয়। এক 50-সেসিৰ 
ভাৰিীয় েপ্তে  'ি ভাৰিৰ বেপ্তনমা যগিৰ বিবশষ্ট্ি িিবি থাবকি অহা সোহৰ িাপ্তস্কণ্ট বেপ্তনমা 
উৎসৱি অংশগ্ৰহণ কবৰি। 
 

4. ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণকােি চকিাটাও ভাষণ অনুষ্ঠান আবছে। ইয়াৰ বভিৰি আবছে 
‘ভাৰিৰ গণিাবন্ত্ৰক িৰম্পৰা’ৰ ওিৰি িাপ্তস্কণ্ট আইন বিশ্ববিেিােয়ি এক ভাষণ আৰু িুখাৰা 
ৰাবযিক বিশ্ববিেিােয়ি ‘ভাৰি-উপ্তেবকস্তান সম্পকণ  – চকৌশেগি অংশীোবৰত্ব শবিশােী কৰা’ৰ 
ওিৰি এক ভাষণ “আযাবে কা অমৃি মপ্তহাৎসৱ”ৰ অংশ বহোপ্তি। চিওঁ িাপ্তস্কণ্ট ৰাবযিক প্ৰােি 



অধ্িয়ন সংগঠন আৰু আন সংগঠনসমূহৰ ইপ্তডাে’বযষ্ট্সকেক েগ কপ্তৰ আৰু উপ্তেবকস্তানি 
ভাৰিৰ অধ্িয়ন আৰু েশণন আগলে প্ৰোৰ কৰাৰ ওিৰি আপ্তোেনা কপ্তৰ। 
 

5. ৰাবযিক মন্ত্ৰীগৰাকীপ্তয় িাপ্তস্কণ্টৰ ভাৰিীয় সম্প্ৰোয়ৰ সেসিসমূহ আৰু সমৰকড ৰাবযিক বেবকৎসা 
বিেিােয়ৰ ভাৰিীয় বশক্ষাথীসকেৰ সসপ্তি বমথবিয়া কপ্তৰ। চিও ঁভাৰিীয় প্ৰৱাসীসকেৰ ধ্নাত্মক 
অৱোন উপ্তেখ কপ্তৰ উপ্তেবকস্তানপ্তক ধ্বৰ আন চেশৰ সসপ্তি ভাৰিৰ সম্পকণ  শবিশােী কৰাি। 
ভাৰিীয় সম্প্ৰোয়ক েগপ্তি উৎসাবহি কৰা হয় সবিয়ভাপ্তৱ আযাবে কা অমৃি মপ্তহাৎসৱি 
অংশগ্ৰহণ কবৰিলে। 
 

6. এই ভ্ৰমপ্তণ গবি প্ৰোন কপ্তৰ উপ্তেবকস্তানৰ সসপ্তি আমাৰ চকৌশেগি অংশীোবৰত্বলে বনয়মীয়া 
ৰাযলনবিক বিবনময় ৰক্ষা কবৰ আৰু আমাৰ সাংসৃ্কবিক িাপ্তন্ধান আগলে একবত্ৰি কবৰ। 
 

নিুন বেল্লী 
লেদেম্বৰ 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. 
 


