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ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବ୍ୈସେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଏେ ୍ଜୟଶଙ୍କର 16 ସେସଟେମ୍ବର, 2020 ସର ଭିଡିଓ କନଫସରନି ସିଂ 

ମାଧ୍ୟମସର ଆଇ.ବ୍ି.ଏେ.୍ଏ. ସବ୍ୈସେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାରମ୍ପାରିକ ସବ୍ୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥସିେ। େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା 

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େମ୍ପକକ ଏବ୍ିଂ େହସ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସେେ ୍ ନାସେେୀ ମଣି୍ଡୋ ସପସଣ୍ଡାର ଏବ୍ିଂ ବ୍ରାଜିେର 

େଙି୍ଘୟ ଗଣରାଜୟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ୋବ୍କସଭୌମତ୍ୱ ଏବ୍ିଂ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇ ଁେଚିବ୍ (ଉପ-ମନ୍ତ୍ରୀ), ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ସଫବ୍ିଓ ମାଜକାସନା 

ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରତିନିଧ ିେଳର ସନତୃତ୍ୱ ସନଇଥସିେ। 

 

ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସନ ଆଇ.ବ୍ି.ଏେ.ଏ. ର େହସ ାଗକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ଉପସର ମତ ବ୍ିନିମୟ କରିଥସିେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସନ ଶାନି୍ତ, 

େରୁକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବ୍ାେକୁ ମକୁାବ୍ିୋ କରିବ୍ା, ଜଳବ୍ାୟୁ ପରିବ୍ର୍ତ୍କନ, ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ିକାଶ, ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ାଣଜିୟ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା, 

ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ବ୍ିସ୍ତାର ନକରିବ୍ା େମେୟା ଏବ୍ିଂ େକି୍ଷଣ-େକି୍ଷଣ େହସ ାଗ େହତି ବ୍ିଶ୍ୱସ୍ତରର ବ୍ିଭିନ୍ନ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ମତ 

ବ୍ିନିମୟ କରିଛନି୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, COVID-19 ମହାମାରୀର ପରିସି୍ଥତି ଉପସର ମନ୍ତ୍ରୀମାସନ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା 

ବ୍ାଣି୍ଟଥସିେ ଏବ୍ିଂ େରିଦ୍ରତା ତଥା କ୍ଷଧୁା େୂର କରିବ୍ା ପାଇ ଁଆଇ.ବ୍ି.ଏେ.୍ଏ. ପାଣ୍ଠ ିଦ୍ୱାରା କରା ାଇଥବି୍ା କା କୟକୁ ପ୍ରଶିଂୋ 

କରିଥସିେ। 

 

ଏହ ି ଅବ୍େରସର ସେମାସନ ବ୍ିଶ୍ୱ ଜନିତ େକି୍ଷଣର ଅିଂଶୀୋର ପ୍ରୟାେ ଭାବ୍ସର େିଂ କୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର େରୁକ୍ଷା ପରିଷେର 

େଧୁାର ଉପସର ଆଇ.ବ୍ି.ଏେ.ଏ. େିଂ କୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବ୍କ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରିଥସିେ ଏବ୍ିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଥସିେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସନ 

େିଂ କୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର େରୁକ୍ଷା ପରିଷେର ତ୍ୱରିତ ତଥା ବ୍ୟାପକ େଧୁାର ପାଇ ଁବ୍ୟାପକ ପ୍ରଗତି ହାେେ କରିବ୍ାକୁ ସଚଷ୍ଟ୍ା କରିବ୍ା 

ପାଇ ଁ ତଥା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େମ୍ପ୍ରୋୟର ପ୍ରୟାେକୁ ଦି୍ୱଗଣୁତି କରିବ୍ା ତଥା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େମ୍ପ୍ରୋୟର ପ୍ରତିବ୍ଦ୍ଧତାର 

ଆବ୍ଶୟକତା ଏବ୍ିଂ ଉେୀୟମାନ ତଥା ବ୍ିକାଶଶୀଳ ସେଶଗଡିୁକର ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱକୁ ୋମିେ କରି େରୁକ୍ଷା ପରିଷେର େେେୟତା 

ର ବ୍ିସ୍ତାର େିଗସର ସ୍ଥାୟୀ ଏବ୍ିଂ ଅଣସ୍ଥାୟୀ ଉଭୟ ସଶ୍ରଣୀସର ନୂଆ ଆକାରସର ପ୍ରତିବ୍ଦ୍ଧତା ଉପସର ଗରୁୁତ୍ୱାସରାପ 

କରିଛନି୍ତ। େିଂ କୁ୍ତ ବ୍ିବୃ୍ରି୍ତ୍ https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32989 ସର 

ମିଳିପାରିବ୍ 

 

ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସନ ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ସଫାରାମସର ଆଇ.ବ୍ି.ଏେ.ଏ. େହସ ାଗକୁ ବୃ୍ଦି୍ଧ କରିବ୍ାକୁ ଏବ୍ିଂ ଆମର ତିନି ସେଶସର 

ଆଇ.ବ୍ି.ଏେ.ଏ. ର କା କୟକ୍ରମ ଆସୟାଜିତ କରିବ୍ାକୁ େହମତ ସହାଇଥସିେ। 

 

ଆଇ.ବ୍ି.ଏେ.ଏ. େହସ ାଗର ଗତି ବ୍ଜାୟ ରଖବି୍ାସର େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକା ଏବ୍ିଂ ବ୍ରାଜିେ ଭାରତର ଉେୟମକୁ ପ୍ରଶିଂୋ 

କରିଛନି୍ତ। 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ 

ବସବଟେମ୍ବର 16, 2020 

 

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. 

 

https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32989

