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19 ମଇ 2022 ବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରକି୍ସ ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର/ଆନ୍ତର୍ଜାତକି ସମ୍ପକଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ ୈଠକବର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର 
ଏସ୍ ର୍ୟଶଙ୍କର ଭିଡଓି କନଫବରନିସିଂ ର୍ରଆିବର ଅିଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ। ବ୍ରକି୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭା ବର ଚୀନର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ 
ୟି ଏହ ିବ ୈଠକବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିବେ। ବ୍ରାର୍େିର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ କାବେଜାସ ଆେ ବ୍ଜା ଫ୍ରାବଙ୍କା ଫ୍ରାଙ୍କା, 
ଋଷର ବ ୈବେଶକି  ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ସରି୍ଗ ୋବରାଭ ଏ ିଂ େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତକି ସମ୍ପକଜ ଓ ସହବ ାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ 

ବଗ୍ରସ ନାବେଡ ିମାଣି୍ଡସା ପାବଣ୍ଡାର ବସମାନଙ୍କ ବେଶର ପ୍ରତନିଧିୀ େଳର ବନତୃତ୍ୱ ବନଇଥିବେ। 

ରାର୍ବନୈତକି ଓ ସରୁକ୍ଷା, ଅଥଜବନୈତକି ଓ  ତି୍ତୟି ଏ ିଂ ବୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଆୋନ ପ୍ରୋନ ଓ ସାିଂସ୍କତୃକି  ନିମିୟ ଆେ ିତବିନା୍ ିସ୍ତମ୍ଭ 
ଉପବର ଆନ୍ତଃ-ବ୍ରକି୍ସ ସହବ ାର୍ଗକୁ ଆର୍ଗକୁ  ଢାଇ ା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ମତ  ନିମିୟ କରଥିିବେ। ଏହ ିପରବିପ୍ରକ୍ଷୀବର ବସମାବନ ବ୍ରକି୍ସ 

ବ ାର୍ଗୋନକୁ ମାର୍ଗଜେଶଜନ ପ୍ରୋନ କର ିା ପାଇଁ 2021 ବର ସିଂବଶାଧିତ ସତ୍ତଜା ଳୀ ର୍ଗହୃୀତ ବହାଇଥି ାକୁ ସ୍ମରଣ କରଥିିବେ। 

ବସମାବନ ବୋହରାଇଥିବେ ବ  ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ  ୟାପି ାକୁ ଏ ିଂ ଏହାର ପ୍ରଭା କୁ ବରାକ ିା ପାଇଁ ବ୍ରକି୍ସ ବେଶର୍ଗୁଡକି ମଳିତି 

ଭା ବର କା ଜୟ ର୍ାର ିରଖିବ  ଏ ିଂ ମହାମାରୀର ମୁକା େିା ପାଇଁ ଡ ଲଏୁଚଓର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକାକୁ ସମଥଜନ କରବି । ଟ୍ରପିସ୍ ଛାଡ ପ୍ରସ୍ତା  

ସବମତ ଡ ଲ ୁ୍ ଓିବର ଚାେିଥି ା ଆବୋଚନାର ର୍ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପବର ବସମାବନ ଚର୍ଚ୍ଜା କରଥିିବେ। 2030 ନରିନ୍ତର  କିାଶ ଏବର୍ଣ୍ଡାକୁ କା ଜୟକାରୀ 
କର ିାକୁ ମଧ୍ୟ ବସମାବନ ଆହୱାନ ବେଇଥିବେ। 

ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ୟୁବେନ ପରସି୍ଥିତ ିଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ ଏ ିଂ ଋଷ ଏ ିଂ ୟୁବେନ ମଧ୍ୟବର ବହାଇଥି ା ଆବୋଚନାକୁ ସମଥଜନ 
କରଥିିବେ। ଶକି୍ତ ଓ ଖାେୟ ସରୁକ୍ଷା ଉପବର ଏହ ି  ିାେର ପ୍ରଭା କୁ ବନଇ ବସମାବନ ଚନି୍ତା ପ୍ରକାଶ କରଥିିବେ। 

ଆନ୍ତର୍ଜାତକି ସିଂର୍ଗଠନ ତଥା ର୍ାତସିିଂଘ ଏ ିଂ ଏହାର ସରୁକ୍ଷା ପରଷିେ ସବମତ  ହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ସିଂସ୍କାର ପ୍ରେିୟାକୁ ଆର୍ଗକୁ  ଢାଇ ା 
ତଥା  କିାଶଶୀଳ ବେଶମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆହୱାନକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ସମଥଜନ କରଥିିବେ  ାହା ଦ୍ୱାରା ବସମାବନ ବ ୈଶ୍ୱକି 
ଶାସନବର ଏକ ର୍ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରପିାରବି । 

ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ବୋହରାଇଥିବେ ବ  ୟୁଏନଏଫସସିସିରି େକ୍ଷୟ, ନୀତ ିଏ ିଂ  ୟ ସ୍ଥା ଏ ିଂ ଏହାର ପୟାରସି ଚୁକି୍ତନାମାକୁ ସମ୍ମାନ ବେ ା 

ଆ ଶୟକ।  କିାଶଶୀଳ ବେଶମାନଙୁ୍କ ର୍ଳ ାୟୁ ପର ିତ୍ତଜନର ମୁକା େିା କର ିା ପାଇଁ ବ ୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନବକୌଶଳ ଓ ର୍ଳ ାୟୁ ଆଥକି 
ସହାୟତା ବ ାର୍ଗାଇବେ ା ପାଇଁ  କିଶତି ବେଶର୍ଗୁଡକି ବସମାନଙ୍କ ପ୍ରତଶୁିତକୁି ପରୂଣ କର ିାର ର୍ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପବର ବସମାବନ ର୍ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ 
କରଥିିବେ। 

 



ଆତଙ୍କ ାେ ବ ବତବ ବଳ, ବ ଉଠଁାବର, ଏ ିଂ  ାହାଦ୍ୱାରା ବହଉନା କାହିଁକ ିମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଏହାକୁ େୃଢ ନନି୍ଦା କରଥିିବେ। ଆତଙ୍କ ାେୀଙ୍କ 
ସୀମା ଅତେିମ ସବମତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ାେର ମୁକା େିା କର ିା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ପ୍ରତ ିଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରଥିିବେ। 

 

ବ୍ରକି୍ସ ଏ ିଂ  କିାଶଶୀଳ ବେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବ ୈଶ୍ୱକି ଶାସନ ଉପବର ଆବୋଚନାବର ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଅିଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବେ ଏ ିଂ ବ୍ରକି୍ସ 
ପ୍ରେିୟାବର ଅଧିକ ବ ାର୍ଗୋନ ଉପବର ଚର୍ଚ୍ଜା କରଥିିବେ। 

ମନ୍ତ୍ରୀମାବନ ଉଭୟ  2ି  ିଏ ିଂ ପି2ପି ଫମଜା୍ବର  କିାଶ ଏ ିଂ ବ ୈଠକର୍ଗୁଡକୁି ସ୍ୱାର୍ଗତ କରଥିିବେ ଏ ିଂ ଏହ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ଅଧିକ ସହବ ାର୍ଗ 

ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରଥିିବେ। 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ମଇ 19, 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. 


