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କୁ ଏତର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୟା ବି େଟ ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ
ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସିର ଅଲ-ମହମ୍ମେ ଅଲ-ସ ାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ (17-18 ମାର୍ଚ୍ଚ
2021)
ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2021
କୁ ଏତର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୟା ବି େଟ ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସିର ଅଲ-ମହମ୍ମେ ଅଲ-ସ ା
17-18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ବର ମାେୟ ର ବ ବୈ େଶିକ

ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ େିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବମ ଭାରତ ଗସ୍ତବର

ଆସିଥିବଲ। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ବର ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭାରତ-କୁ ଏତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକଚର ସମସ୍ତ େିଗ ଉପବର ସମୀକ୍ଷା
କରିଥିବଲ ଏ ଂ ଆଞ୍ଚଳିକ କ
ି ାଶ ଉପବର ଆବଲାଚୋ କରିଥିବଲ। େୁ ଇ ବେଶ ମଧ୍ୟବର ପାରମ୍ପାରିକ ତଥା ନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସମ୍ପକଚକୁ ଅଧିକ
ଗତିଶୀଳ କରି ାର ଉପାୟ ଏ ଂ ମାଧ୍ୟମ ଉପବର ବସମାବେ ଆବଲାଚୋ କରିଥିବଲ।
ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ େବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙ୍କୁ ସବମବାଧିତ କରି କୁ ଏତର ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ସ ା ଖାବଲେ ଅଲ-ହମାେ ଅଲ-ସ ାଙ୍କ
ଏକ ପତ୍ର ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସିର ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋେ କରିଥିବଲ।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟବର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକଚ ସୁେୃଢ କରି ା ପାଇଁ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରବର ମିଳତ
ି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୟାଗ ଗଠେ ଉପବର ଏକ
ମିଳତ
ି

ି ୃ ତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମିଳତ
ି ଆବୟାଗ ବ ଠ
ୈ କ (ବଜସିଏମ୍) ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆେୁ ଷ୍ଠାେିକ ବଯାଗୋେ ବଯପରିକି

ବ ବୈ େଶିକ କାଯଚୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଚ
ି ାର ମ
ି ର୍ଚ ଏ ଂ ମିଳତ
ି କାଯଚୟବଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ଛତା ଭା ବର କାଯଚୟ କରି । ହାଇବରାକା ଚନ୍,
ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଏ ଂ ଗତିଶୀଳତା ଏ ଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ ା ଉପବର ଥି ା ମିଳତ
ି କାଯଚୟବଗାଷ୍ଠୀ

ୟତୀତ

ାଣିଜୟ ଏ ଂ ପୁଞ୍ଜି

େ
ି ବି ଯାଗ,

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏ ଂ ସୁରକ୍ଷା ଆେି ବକ୍ଷତ୍ରବର େୂ ତେ ମିଳତ
ି କାଯଚୟବଗାଷ୍ଠୀ ଗଠେ କରି ାକୁ ବଯାଜୋ କରାଯାଇଛି।
ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାେୟ ର ବଶଖ ଡକଟର ଅହମ୍ମେ ୋସିର ବେ ୃ ଆରୀ 2021 ବର କୁ ଏତକୁ 200,000 ବଡାଜ ଭାରତ େିମିତ
ବକାଭିସଲ
ି ଡ ଟିକା ବଯାଗାଇ ବେଇଥି ାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧେୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟବର କୁ ଏତବର
ଏକ ଶ
ି ାଳ ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟର ଯତ୍ନ ବେଇଥି ାରୁ ବ ବୈ େଶିକ ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଏତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧେୟ ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବସ
ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବଯ ଭାରତୀୟ ସମୁୋୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁେଃ କୁ ଏତ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ାକୁ ସକ୍ଷମ ବହବ । ବସ ବକାଭିଡ-19 ମହାମାରୀ

ବି ରାଧବର ଲବଢଇବର କୁ ଏତକୁ ଭାରତର େିରନ୍ତର ସମଥଚେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ରବର ସହବଯାଗ ୃ ଦ୍ଧି କରି ାକୁ ଉଭୟ
ପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱାବରାପ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ କୁ ଏତର ପ୍ରମୁଖ ାଣିଜୟ ଭାଗିୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ରହିଛ।ି ଶକ୍ତି, ାଣିଜୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ ା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏ ଂ େିରାପତ୍ତା, ଜ୍ଞ
ି ାେ ଏ ଂ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି େ
ି ୟା, ସୂଚୋ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି େ
ି ୟା, ସାଇ ର େିରାପତ୍ତା, ସଂସ୍କୃତ,ି ଶିକ୍ଷା ଏ ଂ ପଯଚୟଟେ ପରି ବକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି ବର ସମ୍ପକଚକୁ ଆହୁ ରି
ମଜ ୁ ତ ଏ ଂ ଗଭୀର କରି ା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ସୁବଯାଗ ରହିଛ।ି ଶକ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଖାେୟ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ ା ଏ ଂ ଶିକ୍ଷା ସବମତ
ଭ
ି ିନ୍ନ ବକ୍ଷତ୍ରବର କୁ ଏତରୁ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି େ
ି ବି ଯାଗ ପାଇଁ ବ ବୈ େଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଆନ୍ତଜଚାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବଲ ଏ ଂ

ହୁ ପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ପାରସ୍ପରିକ ଆଗ୍ରହ

ପ୍ରସଙ୍ଗବର ସମେବୟ ରକ୍ଷା କରି ାକୁ ସହମତ ବହାଇଥିବଲ। 2021-22 ବର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳତ
ି ଭାବ

ବସମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟବର

କୂ ଟବେୈତକ
ି ସମ୍ପକଚ ଗଠେର 60 ତମ ାର୍ିକୀ ପାଳେ କରିବ ।
େୂଆେିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 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.

