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ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବାଣଜି୍ୟ ଉପକ୍ଷର Covid-19 ର ପ୍ରଭାବକୁ ମକୁାବଲିା କରିବା 

ପାଇ ଁSAARC କ୍ଷେଶର ବରିଷ୍ଠ ବାଣଜି୍ୟ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ସମି୍ମଳନୀ 

ଏପି୍ରଲ୍ 08, 2020 

 

15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ SAARC ରେତାମାେଙ୍କେ ଭିଡିଓ କେରେେନ୍ସରେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ କେିଥବିା ର ାଷଣାେ 

କାର୍ଯଚୟାେୁଷ୍ ଠାେ ଭାବରେ, ଆନ୍ତେିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣଜି୍ୟ ଉପରେ ର୍ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୃହତ Covid-19 ପେିସି୍ଥତିେ 

ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆରଲାଚୋ କେିବା ପାଇ ଁସମସ୍ତ SAARC ରେଶକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେି 8 ଏପି୍ରଲ 2020 ରେ ବେିଷ୍ଠ 

ବାଣଜି୍ୟ ଅଧକିାେୀମାେଙ୍କେ ଏକ ଭିଡିଓ କେେରେନ୍ସ  ର୍ଯାତ୍ରା ଆର ାଜ୍ିତ କୋର୍ଯାଇଥଲିା। 

 

ଭିଡିଓ ସମି୍ମଳେୀରେ ପାକିସ୍ତାେ ବୟତୀତ ସମସ୍ତ SAARC ରେଶଗଡ଼ିୁକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଥରିଲ। 

 

ବର୍ତ୍ଚମାେେ ଚୟାରଲଞ୍ଜପରୂ୍ଣ୍ଚ ପେିସି୍ଥତିରେ ଏକ ଗଭୀେ ଅଂଶୀୋେିତ େୁଚି ଏବଂ ଏକ ସମସୟାକୁ ସମାଧାେ କେିବାେ 

େୃଷି୍ଟରକାଣ ପ୍ରେଶଚେ କେି ସମସ୍ତ ରେଶଗଡ଼ିୁକ ବାଣଜି୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୟାପକ ଆରଜ୍ଣ୍ଡା ଉପରେ ଆରଲାଚୋରେ ସକ୍ରି  

ଭାବରେ ରର୍ଯାଗୋେ କେିଥରିଲ। ଏହା ସ୍ଵୀକାେ କୋର୍ଯାଇଥଲିା ରର୍ଯ Covid-19 ମହାମାେୀ ପାଇ ଁ SAARC 

ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣଜି୍ୟ ଉପରେ ର୍ଯରଥଷ୍ଟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାେ ସମ୍ଭାବୋ ଅଛି। ରେଶଗଡିୁକ ପେିସି୍ଥତିେ ମକୁାବିଲା 

କେିବା ପାଇ,ଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ରଜ୍ାେ େିଆର୍ଯାଇଥଲିା ରର୍ଯ ସାଧାେଣ ବାଣଜି୍ୟ ଚୟାରେଲଗଡିୁକ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଚ େୂରପ 

ପେୁେୁଦ୍ଧାେ େରହବା ପର୍ଯଚୟନ୍ତ ଭିତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣଜି୍ୟକୁ ବଜ୍ା  େଖବିା ଏବଂ ବିସ୍ତାେ କେିବା ପାଇ ଁେୂତେ ଉପା  

ଏବଂ ବିଧଗିଡ଼ିୁକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କୋରି୍ଯବ। SAARC ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତୟାବଶୟକ ବାଣଜି୍ୟକୁ ବଜ୍ା  

େଖବିା ପାଇ ଁ ଆବଶୟକତାକୁ ଅେୁକୂଳ ବିଚାେ ପାଇ ଁ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଚ ରେତ୍ର ଭାବରେ ରେଖାର୍ଯାଉଥଲିା। 

 

ଭିଡିଓ ସମି୍ମଳେୀରେ ସରମ୍ବାଧତି କୋର୍ଯାଇଥବିା କିଛି େିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୟବହାେିକ ସମାଧାେ ମାଧ୍ୟମରେ 

ବାଣଜି୍ୟେ ସବୁିଧା ରର୍ଯପେିକି ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ସର୍ତ୍ଚ ସହିତ ଅଗ୍ରାଧକିାେ ଶଳୁ୍କରେ ଆମୋେୀକୁ ସାମ ିକ ମଞ୍ଜେୁୀ ମଳୂ 

େୂପରେ ଡିଜ୍ିଟାଲ୍ ଭାବରେ ହସ୍ତାେେିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରେ ସାମ ିକ ସ୍ ବୀକୃତି, ସୀମା ଶଳୁ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଆମୋେୀେ େିକାସ 

ପାଇ ଁେସ୍ତାବିଜ୍ ଗଡ଼ିୁକେ ସ୍କାେ୍ କୋର୍ଯାଇଥବିା କପି ଗଡ଼ିୁକେ ସ୍ ବୀକୃତି ଏବଂ ବୟାଙ୍କଗଡିୁକ ଦ୍ଵାୋ ରେ  ଜ୍ାେି କେିବା, 

ଜ୍ମି ସୀମାରେ ଥବିା ଜ୍ମି ସୀମା ଶଳୁ୍କ ରଷ୍ଟସେରେ େପ୍ତାେି / ଆମୋେୀ ପାଇ ଁସାମୋ କେୁଥବିା ସମସୟାେ ସମାଧାେ 

କେିବା। ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣଜି୍ୟ ଉପରେ Covid-19 ଭଳି ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସମସୟାଗଡ଼ିୁକେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାକୁ କମାଇବା ପାଇ ଁ

ସମ୍ଭାବୟ ପେରେପଗଡିୁକ SAARC ରେତ୍ରରେ ବାଣଜି୍ୟ ସବୁିଧା ପାଇ ଁବଡ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆରଲାଚୋ ପାଇ ଁଏକ େୂତେ 

ରୋକସ ୍ ରେତ୍ର ଭାବରେ ରେଖାଗଲା। ଆନ୍ତେିକ SAARC ବାଣଜି୍ୟେ ପେିମାଣକୁ ବୃଦି୍ଧ କେିବାେ ଆବଶୟକତା 

ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରଲାକପାତ କୋର୍ଯାଇଥଲିା। 



ଏକ ବିସୃ୍ତତ ଆରଲାଚୋ ପରେ, ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାେୀ ରେଶ ଗଡ଼ିୁକ ପ୍ରରତୟକ ରେଶରେ ୋମିତ ଏକ େିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ 

ରୋକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ  େିଷ୍ଠ ଏବଂ େି ମିତ ସମ୍ପକଚରେ େହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଇଥରିଲ। ଭାେତୀ  ପେ ଏହି 

ଅଭୟାସକୁ ସମନ୍ିତି କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଇଥରିଲ, ର୍ଯାହାକି Covid-19 ସଙ୍କଟେୁ ସଷିୃ୍ଟ ରହାଇଥବିା ଆବାଗମେ 

ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାରି୍ଯବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାେଣ ବାଣଜି୍ୟେ ଶୀଘ୍ର ପେୁେୁଦ୍ଧାେ ପାଇ ଁଉରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବିଚାେ 

ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯଚୟ ଉପରେ ଆଗକୁ ରହବାକୁ ଥବିା ଅଧକି ପାେସ୍ପେିକ ରର୍ଯାଗୋେକୁ ସେମ କେିବ। 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ  

ଏପି୍ରଲ୍ 08, 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. 

 

 


