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ସପ୍ତମ ଆଇବଏିସଏ ଏକାଡେମିକ ଡ ାରମର ଡବୈଠକ 

ଅଗଷ୍ଟ 11, 0201 

ଡବୈଡେଶକି ବୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ େକଟର ରାଜକୁମାର ରଞ୍ଜନ ସିିଂହ ସପ୍ତମ ଆଇବଏିସଏ ଏକାଡେମିକ ଡ ାରମର ଉେଘାଟନ କରଛିନ୍ତ ିଯାହା 11-10 
ଅଗଷ୍ଟ 0201 ଡର ଭର୍ଚୁ ଆଲ ଉପାୟଡର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡହଉଛ।ି 

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଜି ବକ୍ତବୟଡର କହଛିନ୍ତ ିଡଯ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ଆେଶଚକୁ ଏକତାର ସହ ପାଳନ କରବିା ଏବିଂ ଉପନଡିବଶବାେ ବରୁିଦ୍ଧଡର େୀଘଚ େନି ଧର ିଜାରଥିିବା 
ଲଡେଇଡର ମିଳତି ଜାତସିିଂଘ, ଆଇଏମ୍ଏଫ୍, ବଶି୍ୱ ବୟାଙ୍କ, େବଲଟୁଓି ଏବିଂ େବଲଏୁର୍ଓ ସଡମତ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସିଂସ୍ଥାଗୁେକିଡର ସିଂସ୍କାରକୁ ତ୍ୱରାନିିତ 

କରବିାଡର ଭାରତ, ବ୍ରାଜଲି ଏବିଂ େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାର ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହଛି।ି ଡସ ଉଡେଖ କରଛିନ୍ତ ିଡଯ ଡବୈଶ୍ୱକି େକି୍ଷଣଡର ଡମଣ୍ଟ ସମାନତା, ସର୍ତ୍ଚବହିୀନ 
ଏବିଂ ଅହସ୍ତଡକ୍ଷପ ମୂଲୟଡବାଧ ସହ ନରିନ୍ତର ବକିାଶ ଲକ୍ଷୟର ଡକନ୍ଦ୍ରୀୟତା ତଥା ସାଧାରଣ କନୁି୍ତ ବବିଧି ୋୟିତ୍ୱ ଏବିଂ ସାମଥଚୟ ନୀତ ିଉପଡର ଗୁରୁତ୍ୱାଡରାପ 

କର ିବକିାଶ ଲକ୍ଷୟକୁ ହାସଲ କରବିାଡର ସାହାଯୟ କରପିାରବି। ଜାରଥିିବା ଆଇବଏିସଏ ଡ ଡଲାସପି୍ କାଯଚୟକ୍ରମ ଅନ୍ତଗଚତ ପ୍ରୟାସକୁ ଏବିଂ ସହଭାଗୀତା ଓ 
ସହଡଯାଗର ଅଗ୍ରଗତ ିପାଇ ଁଅବସି୍ମରଣୀୟ ଅବୋନକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିଂସା କରଛିନ୍ତ।ି ଡସ ମଧ୍ୟ ଆଇବଏିସଏ ପାଣ୍ଠକୁି ଉଡେଖ କରଛିନ୍ତ ିଯାହା ପ୍ରତଷି୍ଠା 

ଡହବା ପରଠାରୁ ଏପଯଚୟନ୍ତ ଅତୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରେଶଚନ କରଛି ିଏବିଂ ସହଡଯାଗର ଏକ ମଡେଲକୁ େଶଚାଉଛ ିଯାହା ‘େକି୍ଷଣୀ ବକିାଶ’ ର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକୃତଡର 

ସୁେୃେ କରଥିାଏ ଏବିଂ ନରିନ୍ତର ବକିାଶ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କରବିା ପାଇଁ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସମାଧାନକୁ ଆଗକୁ ବୋଇଥାଏ। 

ଏହ ିେୁଇ େନିଆି କାଯଚୟକ୍ରମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡବୈଡେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସ୍ୱୟିଂଶାସତି ଥିଙ୍କଟୟାଙ୍କ, ବକିାଶଶୀଳ ଡେଶ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ 
ଓ ସୂର୍ନା ବୟବସ୍ଥା (ଆରଆଇଏସ), ଦ୍ୱାରା ଆଡୟାଜତି ଡହଉଛ।ି ଏଥିଡର ଅଥଚଡନୈତକି ସହଭାଗୀତା ଉପଡର ଆଇବଏିସଏ ଡଶପଚାସଙ୍କ ସହତି ବାର୍ତ୍ଚାଳାପ 
କରବିାର କାଯଚୟକ୍ରମ ରହଛି ିଯାହା ଅନୟାନୟ ବଷିୟ ମଧ୍ୟଡର ମହାମାରୀ ପଡର ମଜବୁତ ମୂଲୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ସୃଷି୍ଟ କରବିାଡର ଅଥଚଡନୈତକି ଏକୀକରଣ ଏବିଂ 

ସହଡଯାଗକୁ ସାହାଯୟ କରବି ତଥା େଜିଟିାଲ୍ ଏବିଂ ସବୁଜ ପରବିର୍ତ୍ଚନ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ତ୍ୱରାନିିତ କରବି। ଡକାଭିେ-19 ସମିନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତବିନ୍ଧକ କାରଣରୁ 

ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍  ମଚାଟଡର ଆଡୟାଜତି ଡହାଇଥିବା ଏହ ିଡ ାରମ୍ ଆଇବଏିସଏ ବକିାଶ ସହଡଯାଗ ପେଡକ୍ଷପକୁ ସୁେୃେ କରବିା ଉପଡର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଡେଇଥାଏ। 
ଏହ ିକାଯଚୟକ୍ରମଡର ତଡିନାଟ ିବଷିୟ ଉପଡର ଡପଲନାରୀ ଅଧିଡବଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡହଉଛ ି- ‘ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ଆବଶୟକତା ପାଇ ଁଅଥଚ ଏବିଂ ଅଥଚଡନୈତକି 

ପୁନରୁଦ୍ଧାର’; ‘ବାଣିଜୟ ଏବିଂ ମଜବୁତ ମୂଲୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ଉପଡର ଆଇବଏିସଏ ସହଡଯାଗ’; ଏବିଂ ‘ପ୍ରଯୁକି୍ତବେିୟା ଏବିଂ ସମି୍ମଳତି ସାମାଜକି ଡକ୍ଷତ୍ର ବକିାଶ 

ମାଧ୍ୟମଡର ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ଚୀ ସମୟଡର ସ୍ଥିରତା ସଷିୃ୍ଟ’। 

ଭାରତ ଡହଉଛ ିଆଇବଏିସଏର ବର୍ତ୍ଚମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଇବଏିସଏ ଡହଉଛ ିଏକ ନଆିରା ଡ ାରମ ଯାହା ସମାନ ଆହିାନର ସମ୍ମଖୁୀନ ଡହଉଥିବା ତଡିନାଟ ି
ବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ତଡିନାଟ ିଭିନ୍ନ ମହାଦ୍ୱୀପର ପ୍ରମୁଖ ଅଥଚନୀତ ିଯଥା ଭାରତ, ବ୍ରାଜଲି ଏବିଂ େକି୍ଷଣ ଆଫି୍ରକାକୁ ଏକାଠ ିକରଛି।ି ଆଇବଏିସଏର 
ସ ଳତା ବଡିଶଷ କର ିବଡିଶଷଜ୍ଞ ଏବିଂ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବନିମିୟର ପାରମ୍ପାରକି ଡକ୍ଷତ୍ର ବାହାଡର େକି୍ଷଣ-େକି୍ଷଣ ସହଡଯାଗର ଅଭିଳାଷ ଏବିଂ ସମ୍ଭାବୟତାକୁ 

େଶଚାଏ। 

ନୂଆେେିୀ 

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. 

 


