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23লশ লসদেম্বর লেদি 26লশ লসদেম্বর 2021 িাবরদি বিদেশ প্রবিমন্ত্রী শ্রীমিী মীনাক্ষী লেবি 

উজদিবিস্তান সফর িদরদেন। োবিত্বভার গ্রহদের পদর মধ্য এবশি লেদশ এটিই িার প্রেম সফর।   

2. প্রবিমন্ত্রী, উজদিি বিদেশমন্ত্রী বহজ এদেদেবি বমস্টার আব্দুোবজজ িাবমেদভর সাদে সাক্ষাৎ 

িদরদেন। িাদের আদোচনা িাদে িারা বিপাবক্ষি, আঞ্চবেি এিং িহুপাবক্ষি সহদ াবিিার মি 

গুরুত্বপূেণ লক্ষদের বিষিগুবেদি েুুঁ দি লিদেন। প্রবিমন্ত্রী, 1 বিবেিন ডোর মাবিণ ন অেণমূদেযর োইন 

অি লেবডদের অধ্ীদন উজদিবিস্তাদন উন্নিদনর িাজগুবেদি দ্রুি িাস্তিািদনর উপদর লজার বেদিদেন। 

উভি পক্ষ, প্রস্তাবিি বিপাবক্ষি বিবনদিাি চুবির উপদর জাবর োিা মধ্যস্থিাদি  িদ্রুি সম্ভি লশষ 

িরার জনযও সহমি হদিদেন।আফিাবনস্তাদনর উদূ্ভি পবরবস্থবি এিং আফিাবনস্তাদনর ভূিন্ডদি লিানও 

রিদমর সন্ত্রাসিােী িাজিদমণর জনয িযিহার িরদি না লেওিার প্রদিাজনীিিাদি সুবনবিি িরার 

জনয ঘবনষ্ঠ এিং বনিবমি আদোচনা চাবেদি  াওিার গুরুদত্বর উপদর আদোচনা হদিদে। প্রবিমন্ত্রী, 

এসবসও-লি উজদিদির িিণ মান সভাপবিত্বদি ভারদির স্ূেণ সমেণদনর িো জাবনদিদেন।      

3. প্রবিমন্ত্রী িার সফরিাদে উজদিবিস্তাদনর সংসৃ্কবি মন্ত্রী বহজ হাইদনস বমস্টার ওদজাডদিি 

নাজারদিিদভর সাদেও সাক্ষাৎ িদরদেন। ভারি এিং উজদিবিস্তাদনর মদধ্য িভীর সাংসৃ্কবিি এিং 

সভযিার ল ািাদ াদির িারদে সংসৃ্কবির বিবভন্ন লক্ষদে সহদ াবিিাদি আরও লজারোর িরার বিষদি 

িাদের মদধ্য এিটি ফেপ্রসু আদোচনা হদিদে। এরমদধ্য রদিদে মহাদফজিানা, চেবিে, লিৌদ্ধ 

স্থানগুবের সংরক্ষে, উজদিবিস্তাদনর বিবভন্ন বিশ্ববিেযােদি 'ইবন্ডিা স্টাবড রুম' তিবর িরা, সাবহিয 

িদমণর অনুিাে ইিযাবে লক্ষদে সহদ াবিিা। সফরিাদে 2021-25  লমিােিাদে সাংসৃ্কবিি বিবনমি 

অনুষ্ঠান িরার জনয স্বাক্ষর িরা হদিদে। সামদনর সপ্তাদহ ভারদির বিবশষ্ট চেবিে িযবিত্বদের বনদি 

িঠিি 50 সেদসযর শবিশােী ভারিীি প্রবিবনবধ্ েে আিামী সপ্তাদহ িাসিন্দ চেবিে উৎসদি 



অংশগ্রহে িরদি। 

4. প্রবিমন্ত্রীর সফরিাদে লিশ িদিিটি িিৃিার িযস্তিা বেে। এর মদধ্য বেে িাসিন্দ লস্টে 

ইউবনভাবসণটি অি ে-লি ' ভারদির িেিাবন্ত্রি ঐবিহয ', এিং আজাবে িা অমৃি মদহাৎসদির অঙ্গ 

বহদসদি িুিারা লস্টে ইউবনভাবসণটিদি ' ভারি-উজদিবিস্তান স্িণ -লিৌশেিি অংশীোবরত্ব 

শবিশােীিরে'-এর উপদর িিৃিা। বিবন িাসিন্দ লস্টে ইউবনভাবসণটি এিং অনযানয প্রবিষ্ঠানদেদি 

আিি বিবশষ্ট ভারিবিবেদের সাদে সাক্ষাৎ িদরন এিং উজদিবিস্তাদন ভারি বিেযা অধ্যিন ও 

েশণনদি আরও উন্নবির উপািগুবে বনদি আদোচনা িদরন।  

5.  প্রবিমন্ত্রী িাসিদন্দ ভারিীি সম্প্রোদির সেসযদের এিং সমরিন্দ লস্টে লমবডদিে ইনবস্টটিউদের 

ভারিীি োেদের সদঙ্গও আোপ-আদোচনা িদরদেন। বিবন উজদিবিস্তান সহ অনযানয লেদশর সাদে 

ভারদির স্িণ  লজারোর িরদি বিদেদশ ভারিীি অবভিাসীদের ইবিিাচি অিোদনর িো িুদে 

ধ্দরন। আজাবেিা অমৃি মদহাৎসি উে াপদন সবেিভাদি অংশগ্রহদের জনয ভারিীি সম্প্রোিদিও 

উৎসাবহি িরা হদিদে।  

6. উজদিবিস্তাদনর সাদে আমাদের রাজননবিি লিৌশেিি অংশীোবরত্বদি বনিবমি রাজননবিি 

বিবনমি িজাি লরদি এিং আমাদের সাংসৃ্কবিি তমেীিন্ধন আরও সুসংহি িরার মাধ্যদম এই সফর 

আরও িবি প্রোন িদরদে। 

বনউ বেবি 

লসদেম্বর 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. 


