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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀଙ୍କ ଉଜବବ୍କସି୍ତାନ ଗସ୍ତ (23-26 ବେବପେମବର 
2021) 

ବେବପେମବର 26, 2021 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଏବ୍ଂ େଂସ୍କତୃ ିରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନକାଶୀ ବେଖୀ 23-26 ବେବପେମବର 2021 ଉଜବବ୍କସି୍ତାନ ଗସ୍ତ କରଥିିବେ। 
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ୍ବର ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରବି୍ା ପବର ଏହା ମଧ୍ୟ ଏେଆିର ବକୌଣେ ିବେଶକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ େରକାରୀ ଗସ୍ତ ଥିୋ। 

2. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜବବ୍କସି୍ତାନର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଅବ୍େୁୋଜଜି୍ କାମବିୋଭଙ୍କ େହ ୋକ୍ଷାତ କର ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ, ଆଞ୍ଚଳକି ଏବ୍ଂ 

ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ େହବ ାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷତ୍ର ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 1 ବ୍େିିୟନ ଡୋର ଋଣ ଅନ୍ତଗଣତ ଉଜବବ୍କସି୍ତାନବର 
ବ୍କିାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପର ତ୍ୱରତି କା ଣୟକାରତିା ଉପବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବ୍ତି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନିବି ାଗ ଚୁକି୍ତନାମା 
ପାଇଁ ଚାେିଥିବ୍ା ବୁ୍ଝାମଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ କରବି୍ାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ େହମତ ବହାଇଥିବେ। ଆଫଗାନସି୍ତାନବର ଉପୁଜଥିିବ୍ା ପରସି୍ଥିତ ିଉପବର 
ନୟିମିତ ବ୍ଚିାର ବ୍ମିର୍ଣ ଜାର ିରଖିବ୍ାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପବର ଆବୋଚନା ବହାଇଥିୋ ଏବ୍ଂ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବକୌଣେ ିଆତଙ୍କବ୍ାେୀ 
କା ଣୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ହାର କରବି୍ାକୁ ଅନୁମତ ିନବେବ୍ା େନୁଶିି୍ଚତ କରବି୍ାର ଆବ୍ଶୟକତା ଉପବର ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରା ାଇଥିୋ। 

ଏେେଓିର ବ୍ର୍ତ୍ଣମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଜବବ୍କସି୍ତାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର େମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ େମଥଣନ ଜଣାଇଥିବେ। 

3. ଏହ ିଗସ୍ତ େମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜବବ୍କସି୍ତାନର େଂସ୍କତୃ ିମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଓବଜାଡବବ୍କ ନାଜରବବ୍ବକାଭଙୁ୍କ ବଭଟଥିିବେ। ଭାରତ 
ଏବ୍ଂ ଉଜବବ୍କସି୍ତାନ ମଧ୍ୟବର ଗଭୀର ୋଂସ୍କତୃକି ଏବ୍ଂ େଭୟତାଗତ େଂବ ାଗକୁ େୃଷି୍ଟବର ରଖି େଂସ୍କତୃରି ବ୍ଭିିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର େହବ ାଗକୁ 

େୃଢୀଭୁତ କରବି୍ା ଉପବର ବେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଏକ ଫଳପ୍ରେ ଆବୋଚନା ବହାଇଥିୋ। ଏଥିବର ଅଭିବେଖାଗାର, ଚଳଚ୍ଚତି୍ର, ବୁ୍ଦ୍ଧଙ୍କ 
ସ୍ଥାନଗୁଡକିର େଂରକ୍ଷଣ, ଉଜବବ୍କସି୍ତାନର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳୟବର ‘ଭାରତ ଅଧ୍ୟୟନ କକ୍ଷ’ େୃଷ୍ଟ,ି ୋହତିୟିକ କା ଣୟର ଅନୁବ୍ାେ ଆେ ି

ବକ୍ଷତ୍ରବର େହବ ାଗ ଅନ୍ତଭଣୁ କ୍ତ ଥିୋ। ଏହ ିଗସ୍ତ େମୟବର 2021-25 କାଳ ପାଇଁ ୋଂସ୍କତୃକି ବ୍ନିମିୟ କା ଣୟକ୍ରମ ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଥିୋ। 
ଆେନ୍ତା େପ୍ତାହବର ତାେବକଣ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ମବହାତ୍ସବ୍ବର ଭାରତର ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକି୍ତବ୍ବିଶର୍ଙୁ୍କ ବନଇ ଏକ 50 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ 

ପ୍ରତନିଧିୀ େଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବି୍। 

4. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ େମୟବର ଅବନକ ବ୍ୟକି୍ତବ୍ବିଶର୍ଙ୍କ େହ ବ୍ାର୍ତ୍ଣାଳାପ କରଥିିବେ। ବେ ତାେବକଣ୍ଟ ବଷ୍ଟଟ ଆଇନ ୟୁନଭିରେଟିବିର 
‘ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ପରମ୍ପରା’ ଉପବର ଏକ ବ୍କୃ୍ତତା ଏବ୍ଂ ‘ଆଜାେ ିକା ଅମୃତ ମବହାତ୍ସବ୍’ ପାଳନ ଅବ୍େରବର ବୁ୍ଖାରା ବଷ୍ଟଟ 

ୟୁନଭିରେଟିବିର ‘ଭାରତ-ଉଜବବ୍କସି୍ତାନ େମ୍ପକଣ - ରଣନୀତକି େହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁ୍ତ କରବି୍ା’ ଉପବର ଅଭିଭାର୍ଣ ପ୍ରୋନ କରଥିିବେ। ସେ 

ତାେବକଣ୍ଟ ବଷ୍ଟଟ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟ ଅଫ ଓରଏିଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟଡଜି୍ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ େଂସ୍ଥାନର ବ୍ଶିଷି୍ଟ ଇବଡାବୋଜଷି୍ଟମାନଙୁ୍କ ବଭଟ ିଉଜବବ୍କସି୍ତାନବର 
ଭାରତର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବ୍ଂ େଶଣନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁର ିବପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ାର ଉପାୟ ବ୍ରି୍ୟବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

 



5. ତାବସ୍କଣ୍ଟବର ଭାରତୀୟ େମୁୋୟର େେେୟ ଏବ୍ଂ େମରକାଡ ବଷ୍ଟଟ ବମଡକିାେ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟବର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ େହତି ମଧ୍ୟ 

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ାର୍ତ୍ଣାଳାପ କରଥିିବେ। ଉଜବବ୍କସି୍ତାନ େବମତ ଅନୟ ବେଶମାନଙ୍କ େହ ଭାରତର େମ୍ପକଣକୁ ମଜବୁ୍ତ କରବି୍ାବର ବ୍ବିେଶବର 
ଥିବ୍ା ଭାରତୀୟ େମୁୋୟର େକରାତ୍ମକ ଅବ୍ୋନକୁ ବେ ଉବେଖ କରଥିିବେ। ଭାରତୀୟ ସମେୁାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜାେ ିକା ଅମୃତ ମବହାତ୍ସବ୍ 

େମାବରାହବର େକ୍ରୟି ଭାବବ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବି୍ାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରା ାଇଥିୋ। 

6. ଏହ ିଗସ୍ତ ଉଜବବ୍କସି୍ତାନ େହତି ଆମର ରଣନୀତକି େହଭାଗିତାକୁ ନୟିମିତ ରାଜବନୈତକି ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଏବ୍ଂ ଆମର ୋଂସ୍କତୃକି 

େମ୍ପକଣକୁ ଆହୁର ିେୁେୃଢ କର ିଅଧିକ ଗତ ିପ୍ରୋନ କରଛି।ି 

 

ନୂଆେେିୀ 

ବେବପେମବର 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. 

 

 


