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ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚ ି ଶ୍ରୀ ବସୌରଭ କୁମାରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ  ମିସବେକର ମହାସଚ ି ମାନ୍ୟ ର ଶ୍ରୀ ବେନ୍ଜନି୍ 
ବେକବେେ 22-25 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଭାରେ ଗସ୍ତ କରଥିିବେ। 

 

2. ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ଗେ ସମି୍ମଳନ୍ୀବର (30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଗୃହୀେ  ମିସବେକ ଚାେଚର୍ ଅନ୍ତଗଚେ  ମିସବେକ ଅନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍କି ଢାଞ୍ଚାର 
ଏକୀକରଣ ଓ ଆଗକୁ  କିାଶ ଉପବର  ମିସବେକର ମହାସଚ ିଙ୍କ ସହ  ସୃି୍ତେ ଆବୋଚନ୍ା କରାଯାଇଥିୋ। ଆେଙ୍କ ାେର ମୁକା େିା, 
 ପିଯଚୟୟ ପରଚିାଳନ୍ା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସହବଯାଗ ଏ ଂ ଶକି୍ତ ନ୍ରିାପତ୍ତା ସବମେ ଭାରେ ବନ୍େୃତ୍ୱାଧୀନ୍ ନ୍ରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ବେତ୍ରବର ସହବଯାଗକୁ େୃେ 
ଗେବିର ଆଗକୁ  ଢାଇ ା ଉପବର ଆବୋଚନ୍ା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିୋ।  ମିସବେକର େବିନ୍ାେ ିପ୍ରାଥମିକୋ ବେତ୍ର ଯଥା ୋରଦି୍ରୟ 
େୂରୀକରଣ, ସଂବଯାଗୀକରଣ ଏ ଂ  ାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ  ନି୍ବିଯାଗ ବେତ୍ରବର ସହବଯାଗ କାଯଚୟକଳାପର ସମୀୋ କରାଯାଇଥିୋ। 

 

3.  ମିସବେକର ମହାସଚ ି ଜାେୀୟ ସରୁୋ ଉପ-ପରାମଶଚୋୋ, ଶକି୍ତ ସଚ ି ଏ ଂ ଜାେୀୟ  ପିଯଚୟୟ ପରିଚାଳନ୍ା ପ୍ରାଧିକରଣର 
ସେସୟ-ସଚ ିଙୁ୍କ ବଭେ ି ଭିିନ୍ନ ବେତ୍ରବର  ମିସବେକ ସହବଯାଗର ସମୀୋ କରିଥିବେ। 

 

4. ବସ  କିାଶଶୀଳ ବେଶ ପାଇଁ ଗବ ଷଣା ଓ ସୂଚନ୍ା  ୟ ସ୍ଥା (ଆରଆଇଏସ) ଦ୍ୱାରା ଆବୟାଜେି "ସହଭାଗୀୋ ମାଧ୍ୟମବର ଅଭି ୃଦ୍ଧକୁି 
ପୁନ୍ଜଚୀ େି କରି ା -  ମିସବେକର ଭୂମକିା” ଶୀଷଚକ ଏକ ସା ଚଜନ୍ୀନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିବ ଶନ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ବଯଉଁଥିବର 
ଥାଇେୟାଣ୍ଡ, ଭୁୋନ୍ ଏ ଂ ମିଆଁମାରର ରାଷ୍ଟ୍ରେୂେ େଥା ନୂ୍ଆେଲି୍ଲୀବର  ମିସବେକ କୂେବନ୍ୈେକି ମିଶନ୍ର  ରିଷ୍ଠ କୂେନ୍ୀେଜି୍ଞମାବନ୍ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ।  

 

5.  ମିସବେକର ମହାସଚ ି 24 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ଓ ଶେିା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ରାଜକୁମାର ରଞ୍ଜନ୍ ସଂିହଙୁ୍କ 
ବଭେଥିିବେ। ଏହ ିଅ ସରବର ଗେ  ମିସବେକ ଶଖିର ସମି୍ମଳନ୍ୀବର ପ୍ରଧାନ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥି ା ବ ାଷଣା ଅନୁ୍ଯାୟୀ 
 ମିସବେକ ସଚ ିାଳୟର କାଯଚୟେମ  ବଜେ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆନୁ୍ଷ୍ଠାନ୍କି ଭା ବର 1 ମିେିୟନ୍ ଆବମରକିୀୟ ଡୋରର ଏକ ବଚକ୍ 
ପ୍ରୋନ୍ କରିଥିବେ। 



 

6.  ମିସବେକ 7 େ ିସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା  ାଙ୍ଗୋବେଶ, ଭୁୋନ୍, ଭାରେ, ମିଆଁମାର, ବନ୍ପାଳ, ଶ୍ରୀେଙ୍କା ଏ ଂ ଥାଇେୟାଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଇ ଗଠେି। 
ଏହ ିବେଶଗୁଡକି  ବଙ୍ଗାପସାଗର କମିବା ଏହାର ଉପକୂଳ ତ୍ତଚୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପବର ନ୍ଭିଚରଶୀଳ। ଶ୍ରୀେଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆବୟାଜେି ଗେ  ମିସବେକ 
ଶଖିର ସମି୍ମଳନ୍ୀବର ବନ୍ୋମାବନ୍  ମିସବେକକୁ ଏକ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆନ୍ତଜଚାେକି ଆଇନ୍ଗେ ରୂପ ବେ ା ସହେି ଏହାକୁ ଏକ ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ଚ  କିଶେି 
ଆଞ୍ଚଳକି ସଂଗଠନ୍ବର ପରଣିେ କରି ା ପାଇଁ  ମିସବେକ ଚାେଚର ସ୍ୱାେର କରଥିିବେ।  ମିସବେକ ଆଞ୍ଚଳକି ସହବଯାଗ ଏବଜଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ 
 ଢାଇ ା ଏ ଂ  ବଙ୍ଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳବର  କିାଶ ଓ ଅଥଚବନ୍ୈେକି ସହବଯାଗ ପାଇଁ  ମିସବେକକୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳକି ସଂଗଠନ୍ ଭା ବର 
ଗଢ ିା ପାଇଁ  ମିସବେକ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନ୍ଙ୍କ ସହ କାଯଚୟ କରି ାକୁ ଭାରେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଚ ପ୍ରେ ିଦ୍ଧ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 26, 2022 

 

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. 


