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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ଗାମି୍ବଆ ଗସ୍ତ (1-3 ନବଭମବର 2021) 

ନବଭମବର 05, 2021 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂସେୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ 1-3 ନବଭମବର 2021 ଗାମି୍ବଆ ଗସ୍ତବର ଯାଇଥିବଲ। 30 ଜୁଲାଇରୁ 1 
ଅଗଷ୍ଟ 2019 ପଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ରାମ ନାଥ ବକାବ୍ନି୍ଦଙ୍କ ଗାମି୍ବଆକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗସ୍ତ ପବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ଆବୟାଜତି ବହାଇଛ।ି ତାଙ୍କ 
ଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗାମି୍ବଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମାନୟବ୍ର ଶ୍ରୀ ଆୋମା ବ୍ାବରାଙୁ୍କ ବଭଟଥିିବଲ। ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସହବଯାଗ ଉପବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବବ୍ୈବେଶକି 
ବ୍ୟାପାର, ଆନ୍ତଜ୍ାତକି ସହବଯାଗ ଏବ୍ଂ ବ୍ବିେଶବର ଥିବ୍ା ଗାମି୍ବଆର ବଲାକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ମାମାବଡା ଟାଙ୍ଗାରାଙ୍କ ସହ ଆବଲାଚନା କରିଥିବଲ ଏବ୍ଂ 
ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍ର ସମସ୍ତ େଗି ଉପବର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିବଲ। ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗାମି୍ବଆର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରଷିେର ବ୍ାଚସ୍ପତ ିଶ୍ରୀମତୀ 

ମାରଆିମ୍ ଜୟାକ-ବଡଣ୍ଟନ ଏବ୍ଂ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବ୍ଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକି୍ତବ୍େିୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ୋରା ଜୁଫଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଭଟଥିିବଲ। ଭାରତ ଓ ଗାମି୍ବଆ ମଧ୍ୟବର 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବ୍ାଣିଜୟ ଓ ବ୍କିାଶ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁର ିବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବି୍ାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବଲ। 

2. କୂଟବନୈତକି ଓ ସରକାରୀ ପାସବପାଟ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଛାଡ କରବି୍ା ଉପବର ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ଏବ୍ଂ ଭାରତ ଓ ଗାମି୍ବଆ ମଧ୍ୟବର ସହବଯାଗ ପାଇଁ 

ଏକ ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚା ଚୁକି୍ତନାମା ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଥିଲା। ଗାମି୍ବଆର ଅନୁବରାଧ କ୍ରବମ ଡାଏଲିସସି ବମସନି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏହ ିଗସ୍ତ 
ସମୟବର 500,000 ଆବମରିକୀୟ ଡଲାର ଅନୁୋନ ପୁନଃନଦି୍ଧ୍ାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର, ଆନ୍ତଜ୍ାତକି 
ସହବଯାଗ ଏବ୍ଂ ବ୍ବିେଶବର ଥିବ୍ା ଗାମି୍ବଆର ବଲାକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ମାମାବଡା ଟାଙ୍ଗାରା ଏବ୍ଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳତି ଭାବବ୍ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବ୍ଷ୍ 

ପୂର୍ତ୍ତ ିଅବ୍ସରବର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପର ଡଜିାଇନ ଜାର ିକରଥିିବଲ। 

3. ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ାଞ୍ଜଲୁଠାବର ଥିବ୍ା ଗାମି୍ବଆର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରଷିେ ଭବ୍ନ ପରସିର ପରେିଶ୍ନ କରଥିିବଲ, ଯାହା ଋଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅଧୀନବର ନମିିତ ପଶି୍ଚମ 

ଆଫି୍ରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଟ। ବସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଋଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅଧୀନବର ବେଟର ବ୍ାଞ୍ଜଲୁ ଅଞ୍ଚଳବର ଚାଲୁଥିବ୍ା ଏକ ବ୍େୁିୟତକିରଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 

ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବ୍ଂ ଆଜବବ୍ଷ୍ଟସ ଜଳ ପାଇପକୁ ୟୁପିଭିସ ିପାଇପ ଦ୍ୱାରା ବ୍େଳାଇବ୍ା ପାଇଁ ଏକ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେିଶ୍ନ କରଥିିବଲ। ଏହାଛଡା ବସ ଏକ 
ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନମି୍ାଣାଧୀନ କାଚକିଲି ସଂେହାଳୟ ଏବ୍ଂ ଗାମି୍ବଆ ବ୍ଶି୍ୱବ୍େିୟାଳୟ ନମି୍ାଣ ସ୍ଥାନ ପରେିଶ୍ନ କରିଥିବଲ, ଯାହାକ ିଗାମି୍ବଆ 
ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଟ। 

4. ବ୍ବିଶଷକର ିବ୍ୟାପାରୀ ଓ ବ୍ୟବ୍ସାୟୀଙୁ୍କ ବନଇ ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର ପ୍ରାୟ 1600 ବଲାକ ଗାମି୍ବଆବର ଅଛନ୍ତ।ି ଏହ ିଗସ୍ତ ସମୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 

ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର ସେସୟଙ୍କ ସହ ବ୍ାର୍ତ୍ତ୍ାଳାପ କରଥିିବଲ। ବମାଟ ଉପବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ଗାମି୍ବଆ ସହତି ଆମର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକ୍କୁ ଆହୁର ି

ବ୍ବି୍ଧି କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଗଭୀର କରବି୍ା ପାଇଁ ମାଗ୍ ନଦି୍ଧ୍ାରଣ କରଛି।ି 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ନବଭମବର 05, 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. 

 


