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ସପ୍ତମ ଆଇବିଏସଏ ଏକାଡେମିକ ଡ ାରମର ଡବୈଠକ
ଅଗଷ୍ଟ 11, 0201
ଡବୈଡେଶିକ ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ େକଟର ରାଜକୁ ମାର ରଞ୍ଜନ ସିିଂହ ସପ୍ତମ ଆଇବିଏସଏ ଏକାଡେମିକ ଡ ାରମର ଉେଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା 11-10
ଅଗଷ୍ଟ 0201 ଡର ଭର୍ଚୁଆଲ ଉପାୟଡର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଡହଉଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବକ୍ତବୟଡର କହିଛନ୍ତି ଡଯ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆେଶଚକୁ ଏକତାର ସହ ପାଳନ କରିବା ଏବିଂ ଉପନିଡବଶବାେ ବିରୁଦ୍ଧଡର େୀଘଚ େିନ ଧରି ଜାରିଥିବା
ଲଡେଇଡର ମିଳତ
ି ଜାତିସିଂଘ, ଆଇଏମ୍ଏଫ୍, ବିଶ୍ୱ ବୟାଙ୍କ, େବଲଟିୁ ଓ ଏବିଂ େବଲଏର୍ଓ
ସଡମତ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସିଂସ୍ଥାଗୁେକ
ି ଡର ସିଂସ୍କାରକୁ ତ୍ୱରାନିିତ
ୁ
କରିବାଡର ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବିଂ େକ୍ଷି ଣ ଆଫ୍ରି କାର ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିଛ।ି ଡସ ଉଡେଖ କରିଛନ୍ତି ଡଯ ଡବୈଶ୍ୱକ
ି େକ୍ଷି ଣଡର ଡମଣ୍ଟ ସମାନତା, ସର୍ତ୍ଚବହ
ି ୀନ
ଏବିଂ ଅହସ୍ତଡକ୍ଷପ ମୂଲୟଡବାଧ ସହ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟର ଡକନ୍ଦ୍ରୀୟତା ତଥା ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବିବଧ
ି ୋୟିତ୍ୱ ଏବିଂ ସାମଥଚୟ ନୀତି ଉପଡର ଗୁରୁତ୍ୱାଡରାପ
କରି ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟକୁ ହାସଲ କରିବାଡର ସାହାଯୟ କରିପାରିବ। ଜାରିଥିବା ଆଇବିଏସଏ ଡ ଡଲାସିପ୍ କାଯଚୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଗଚତ ପ୍ରୟାସକୁ ଏବିଂ ସହଭାଗୀତା ଓ
ସହଡଯାଗର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବୋନକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିଂସା କରିଛନ୍ତି। ଡସ ମଧ୍ୟ ଆଇବିଏସଏ ପାଣ୍ଠିକୁ ଉଡେଖ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଡହବା ପରଠାରୁ ଏପଯଚୟନ୍ତ ଅତୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରେଶଚନ କରିଛ ି ଏବିଂ ସହଡଯାଗର ଏକ ମଡେଲକୁ େଶଚାଉଛି ଯାହା ‘େକ୍ଷିଣୀ ବିକାଶ’ ର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକୃ ତଡର
ସୁେୃେ କରିଥାଏ ଏବିଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସମାଧାନକୁ ଆଗକୁ ବୋଇଥାଏ।
ଏହି େୁ ଇ େିନଆ
ି କାଯଚୟକ୍ରମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡବୈଡେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସ୍ୱୟିଂଶାସିତ ଥିଙ୍କଟୟାଙ୍କ, ବିକାଶଶୀଳ ଡେଶ ପାଇଁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
ଓ ସୂର୍ନା ବୟବସ୍ଥା (ଆରଆଇଏସ), ଦ୍ୱାରା ଆଡୟାଜିତ ଡହଉଛି। ଏଥିଡର ଅଥଚଡନୈତକ
ି ସହଭାଗୀତା ଉପଡର ଆଇବିଏସଏ ଡଶପଚାସଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ଚାଳାପ
କରିବାର କାଯଚୟକ୍ରମ ରହିଛ ି ଯାହା ଅନୟାନୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟଡର ମହାମାରୀ ପଡର ମଜବୁ ତ ମୂଲୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାଡର ଅଥଚଡନୈତକ
ି ଏକୀକରଣ ଏବିଂ
ସହଡଯାଗକୁ ସାହାଯୟ କରିବ ତଥା େିଜଟ
ି ାଲ୍ ଏବିଂ ସବୁ ଜ ପରିବର୍ତ୍ଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନିିତ କରିବ। ଡକାଭିେ-19 ସମିନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ
ଭର୍ଚୁଆଲ୍

ମଚାଟଡର ଆଡୟାଜିତ ଡହାଇଥିବା ଏହି ଡ ାରମ୍ ଆଇବିଏସଏ ବିକାଶ ସହଡଯାଗ ପେଡକ୍ଷପକୁ ସୁେୃେ କରିବା ଉପଡର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଡେଇଥାଏ।

ଏହି କାଯଚୟକ୍ରମଡର ତିଡନାଟି ବିଷୟ ଉପଡର ଡପଲନାରୀ ଅଧିଡବଶନ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଡହଉଛି - ‘ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ଆବଶୟକତା ପାଇଁ ଅଥଚ ଏବିଂ ଅଥଚଡନୈତକ
ି
ପୁନରୁଦ୍ଧାର’; ‘ବାଣିଜୟ ଏବିଂ ମଜବୁ ତ ମୂଲୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପଡର ଆଇବିଏସଏ ସହଡଯାଗ’; ଏବିଂ ‘ପ୍ରଯୁକ୍ତିବେ
ି ୟା ଏବିଂ ସମ୍ମିଳତ
ି ସାମାଜିକ ଡକ୍ଷତ୍ର ବିକାଶ
ମାଧ୍ୟମଡର ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟଡର ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି’।
ଭାରତ ଡହଉଛି ଆଇବିଏସଏର ବର୍ତ୍ଚମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଇବିଏସଏ ଡହଉଛି ଏକ ନିଆରା ଡ ାରମ ଯାହା ସମାନ ଆହିାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ଡହଉଥିବା ତିଡନାଟି
ବୃ ହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ତିଡନାଟି ଭିନ୍ନ ମହାଦ୍ୱୀପର ପ୍ରମୁଖ ଅଥଚନୀତି ଯଥା ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବିଂ େକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରି କାକୁ ଏକାଠି କରିଛ।ି ଆଇବିଏସଏର
ସ ଳତା ବିଡଶଷ କରି ବିଡଶଷଜ୍ଞ ଏବିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିନମ
ି ୟର ପାରମ୍ପାରିକ ଡକ୍ଷତ୍ର ବାହାଡର େକ୍ଷିଣ-େକ୍ଷିଣ ସହଡଯାଗର ଅଭିଳାଷ ଏବିଂ ସମ୍ଭାବୟତାକୁ
େଶଚାଏ।
ନୂ ଆେିେୀ
ଅଗଷ୍ଟ 11, 0201

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.

