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ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତାର ଗସ୍ତ (27-28 ଡବିେମବର 2020) 

ଡବିେମବର 28, 2020 

ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 27-28 ଡବିେମବର 2020 ବର େୁଇ େନିଆି କତାର ଗସ୍ତବର ଯାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ିଗସ୍ତ 
କାଳବର ବେ କତାରର ମହାମହମି ଆମିର ଓ ପିତା ଆମରି ଏବ୍ଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବଭ୍ଟଥିିବେ ଏବ୍ଂ 
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େହ ବ୍ସୃି୍ତତ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

ଡକଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାେୀଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ବ୍ାର୍ତ୍ତାବର ମହାମହମି ଆମରି ବଶଖ୍ ତମିମ ବ୍ନି ହମାେ ଅେ ଥାନଙୁି୍କ 
ଭ୍ାରତ ଗସ୍ତବର କରବି୍ାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଛିନ୍ତ ି ଏବ୍ଂ ବକାଭି୍ଡ-19 ମହାମାରୀ େମୟବର ଭ୍ାରତୀୟ େମେୁାୟର ବୋକଙ୍କର ଯତ୍ନ 
ବନଇଥିବ୍ାରୁ କତାର େରକାରଙୁ୍କ ଧନୟବ୍ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଆମରି ଭ୍ାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େହ 
ତାଙ୍କର ବଟେିବ ାନ ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ବେ ମବନ ପକାଇଥିବେ ବଯଉଁଥିବର ଉଭ୍ୟ ବନତା ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନିବିଯାଗ ଏବ୍ଂ ଶକି୍ତ ଉପବର ଟାସ୍କ 
ବ ାେତ ଗଠନ କରବି୍ାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିବନଇଥିବେ। ଉଭ୍ୟ ପକ୍ଷ ଏହ ିନଷି୍ପର୍ତ୍କୁି କାଯତୟକାରୀ କରବି୍ା ପ୍ରକ୍ରୟିାବର ଅଛନ୍ତ।ି 

ମହାମହମି ପିତା ଆମରି ବଶଖ୍ ହମାେ ବ୍ନି୍ ଖ୍େି ା ଅେ ଥାନ ିକତାରବର ଭ୍ାରତୀୟ େମୁୋୟର ଅବ୍ୋନକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ 
ନଜିର ଭ୍ାରତ ଗସ୍ତକୁ ମବନ ପକାଇଥିବେ। ଭ୍ାରତ-କତାର େମ୍ପକତ ଉପବର ନରିନ୍ତର ମାଗତେଶତନ ପାଇଁ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙୁ୍କ 

ଧନୟବ୍ାେ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ତଜତାତୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପବର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବେ ପିତା ଆମିରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂୋ କରଥିିବେ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହମି ବଶଖ୍ ଖ୍ାେିେ ବ୍ନି୍ ଖ୍େି ା ବ୍ନି୍ ଅବ୍େୁୋଜଜି୍ ଅଲ୍ ଥାନ ି ଏବ୍ଂ ବବ୍ୈବେଶକି 
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଅଥତବନୈତକି ଏବ୍ଂ େରୁକ୍ଷା େହବଯାଗକୁ ମଜବୁ୍ତ କରବି୍ା ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। 

ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ତଥା ପାରସ୍ପରକି ସ୍ୱାଥତର ଆଞ୍ଚଳକି ତଥା ଆନ୍ତଜତାତୀୟ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପବର ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବବ୍ୈବେଶକି 

ମନ୍ତ୍ରୀ ବଶଖ୍ ମହମ୍ମେ ବ୍ନି୍ ଅବ୍େୁେରହମାନ ବ୍ନି୍ ଜେମି ଅେ ଥାନଙି୍କ େହ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ଶକି୍ତ, ବ୍ାଣିଜୟ, ପୁଞି୍ଜ ବ୍ନିବିଯାଗ, ଖ୍ାେୟ 
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବେବ୍ା, ଶକି୍ଷା, େଂସ୍କତୃ,ି ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଏବ୍ଂ େରୁକ୍ଷା ଭ୍ଳ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ବ୍ହୁମୁଖ୍ୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ େମ୍ପକତକୁ ମଜବୁ୍ତ କରବି୍ାର ଉପାୟ 
ଉପବର ଉଭ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ବ୍ହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚବର ପାରସ୍ପରକି ଆଗ୍ରହର େମସ୍ତ ପ୍ରେଙ୍ଗବର ନୟିମତି ବ୍ଚିାର ବ୍ମିର୍ତ ଏବ୍ଂ 

େମନବୟ ରକ୍ଷା କରବି୍ାକୁ ବେମାବନ ରାଜ ିବହାଇଥିବେ। 2021 ବର ମିଳତି ଆବୟାଗର ପ୍ରଥମ ବବ୍ୈଠକ ପାଇଁ ଭ୍ାରତ ଗସ୍ତବର ଆେବି୍ା 
ପାଇଁ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କତାରର ବବ୍ୈବେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିବେ। 

 

  



କତାର ବ୍ାଣିଜୟ ଓ ଶଳି୍ପ େଂଘର େଭ୍ାପତ ିତଥା ବବ୍ାଡତ େେେୟ ଏବ୍ଂ କତାର ବ୍ୟବ୍ୋୟୀ େଂଘର େେେୟଙ୍କ େବମତ କତାରର ବ୍ୟବ୍ୋୟିକ 

ବନତୃବୃ୍ନ୍ଦଙ୍କ େହ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଥିିବେ। ଭ୍ାରତ େହତି ବ୍ୟବ୍ୋୟିକ େହଭ୍ାଗୀତା ପାଇଁ ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ବେମାନଙ୍କର ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରଥିିବେ ଏବ୍ଂ ଆତ୍ମନଭି୍ତର ଭ୍ାରତ କାଯତୟକ୍ରମ ଜରଆିବର େୃଷ୍ଟ ି ବହଉଥିବ୍ା ନୂତନ େୁବଯାଗ 

ବ୍ରି୍ୟବର ବେମାନଙୁ୍କ େୂଚନା ବେଇଥିବେ। 

କତାରବର ଭ୍ାରତୀୟ େମୁୋୟର ବୋକଙ୍କ େହତି ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ଚତୁ ଆଲ୍ ଉପାୟବର ବ୍ାର୍ତ୍ତାଳାପ କରଥିିବେ। ବକାଭି୍ଡ-19 

ମହାମାରୀର େମ୍ମଖୁ୍ୀନ ବହବ୍ାବର ଭ୍ାରତୀୟ େମୁୋୟର ଅବ୍ୋନକୁ ବେ ପ୍ରଶଂୋ କରଥିିବେ। ବବ୍ୈବେଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମଦ୍ ବ୍ନି୍ 
ଅେି  ି ା ଷ୍ଟାଡୟିମ ପରେିଶତନ କରଥିିବେ ଯାହାକୁ ଭ୍ାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏେଆଣ୍ଡଟ ିଓ କତାରର ଅେ ବ୍ାୋଗ ଗପୁ୍ ମିଳତି ଭ୍ାବବ୍ ନମିତାଣ 

କରଛିନ୍ତ।ି ବେ କତାର ଜାତୀୟ େଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ପରେିଶତନ କରଥିିବେ। 

ବୋହା 

ଡବିେମବର 28, 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. 


