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କ ୋଭିଡ -19 ସମୟକେ ବୋଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଭୋେତେ Foreign Policy ଉପକେ କେବନିନିର୍  

ୄ ୋବିଡ - 19 ସଭୟୄଯ ଫୋଣିଜ୍ୟ ଏଫଂ ବୋଯତଯ Foreign Policy ଉୄଯ ୄେଫନିନିର୍ ଏ  ୄେଫନିନିୋଯ ଭିତି ବୋୄଫ ଓଡଶିୋ 
ୄ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ, ୄ ୋଯୋୁଟ  ଏଫଂ  FIDR INDIA ସହୄମୋଗୄଯ 4 ଜୁ୍ରୋଇ 2020 ୄଯ ଆୄୟୋଜ୍ତି ୄହୋଇଥିରୋ।  ବିଏତନୋଭଯ 
 ନସୁଲ୍ ୄଜ୍ୄନଯୋଲ୍ ଡ। ଭଦନ ୄଭୋହନ ୄସଠୀ ୄେଫନିନିୋଯଯ ଭୁଖ୍ୟ ଫକ୍ତୋ ଏଫଂ ହଯୟିୋଣୋଯ ୄପୋଯମ୍ ଇଣ୍ଟିୄ େୄଟଡ୍ ୄଡବରୄଭଣ୍ଟ 
ଆଣ୍ଡ ଯସିର୍ଚ୍ଚ ୄପୋଯମ୍  (FIDR INDIA) ଯ ୄେୟୋଯଭୟୋନ୍ ଶ୍ରୀ େୋଯୁଦତ୍ତ ୋନେିୋହ ିୟୋୄନରିଷ୍ଟ  ଥିୄର। ଓଡଶିୋ ୄ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟଯ 
ଭୋନୟଫଯ  ୁତ ିପ୍ରୄପସଯ (ଡ। ) ଆଇ.ଯୋଭବ୍ରହ୍ମମ୍ ୄେଫନିନିୋଯ ୁ ଉଦ୍ଘୋଟନ  ଯଥିିୄର ଏଫଂ foreign ଫୋଣିଜ୍ୟ ଏଫଂ ଫୋଣିଜ୍ୟ ନୀତଯି 
ଆଭଯ ନଜି୍ସ୍ୱ ଯଣନୀତ ିସଭୀକ୍ଷୋ  ଯଫିୋ ଫୋଧ୍ୟତୋଭୂ  ୄଫୋରି ଭତ ୄଦଇଥିୄର।  ଏଯ ିଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ଏ   ୋମଚୟକ୍ଷଭ ସଭୋଧୋନ ୄଖ୍ୋଜ୍ଫିୋ 
ମଦଓି ଏ  ସହଜ୍  ୋମଚୟ ନୁୄହେଁ  ନୁି୍ତ ଏହୋ ସମ୍ଭଫ ଏଫଂ ଫହୁଭୁଖ୍ୀ ନିୄ ଫଶ  ଏଫଂ ଦୃଷି୍ଟୄ ୋଣଯୁ ନିୄ ଫଶ  ଆଫଶୟ  |  

ପ୍ର ୃତ challenges ଏଫଂ ଅନୟଭୋନଙ୍କଠୋଯୁ ଶକି୍ଷୋ ତୋଙ୍କ ଫୟକି୍ତତ୍ୱ ୁ  ିଯ ିଫ ିଶତି   ରୋ ୄଫୋରି ଡ ଟଯ ୄସଠୀ ଫର୍ଣ୍ଚନୋ  ଯଛିନ୍ତ।ି  ୄସ 
ୄସଣ୍ଟରୋର ୟୁୄଯୋ ଡବିିଜ୍ନଯ ବୋଯତଯ foreign ଫୟୋୋଯ ଭନ୍ତ୍ରଣୋୟୄଯ ନିୄ ଦଚଶ  ବୋଫୄଯ  ୋମଚୟ  ଯଫିୋଯ ଅବିଜ୍ଞତୋ ଫୋଣ୍ଟଥିିୄର ଏଫଂ 
 ଠନି COVID ସଭୟୄଯ ବୋଯତଯ  foreign ନୀତ ିତଥୋ ଏହ ିଅଞ୍ଚୄଯ ଫୋଣିଜ୍ୟଯ ଗୁଯୁତ୍ୱ ତଥୋ ଫୟଫସୋୟ ଉୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱୋୄଯୋ 
 ଯଥିିୄର।  ୄ ୋଯୋୁଟ, ଆଦଫିୋସୀ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟ ସହତି ଏ  ଉତ୍ସ-ସଭୃଦ୍ଧ ବୂଭି ୄହୋଇ ମଚୟଟନ ଫ ିୋଶ ଏଫଂ ୋଯମ୍ପୋଯ ି ହସ୍ତଶଳି୍ପ ୋଇେଁ 

ସୁୄମୋଗ ଫୟଫହୋଯ  ଯଫିୋ ୁ ଆଫଶୟ   ୄଯ  ସଭୋଜ୍ଫଜି୍ଞୋନ ଯଦିଶଚ  ପ୍ରୄପସଯ  ପ୍ର। ଦୁଗଚୋ ପ୍ରସୋଦ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ସୂେତି  ଯୋମୋଇଛ ି | 
ବିଏତନୋଭଯ ହୋୄରୋଙ୍ଗ ୄଫ ଅବିଜ୍ଞତୋ ମଚୟଟନ ୁ ୄପ୍ରୋତ୍ସୋହତି  ଯଫିୋୄଯ ଆଦଫିୋସୀ ମୁଫ ଭୋନଙୁ୍କ ଜ୍ଡତି  ଯଫିୋଯ ପ୍ରୋଯମ୍ଭ ବୋଫୄଯ 
ୄଦଖ୍ୋମୋଇଥିରୋ ୄଫୋରି ଡ Dr ପ୍ରସୋଦ  ହଛିନ୍ତ।ି  ୄଦଶଯ ଫ ିୋଶଶୀ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଡଶିୋଯ ୄସଣ୍ଟରୋର ୟୁନବିଯସଟି ି ଯଫିୋ ୁ 
ୄହୄର ଭୋନୟଫଯ  ୁତ ିବିଏତନୋଭ ସହ ସମ୍ପ ଚ ଅନୁସନ୍ଧୋନଯ ଆଫଶୟ ତୋ ଅନୁବଫ  ୄର। ଓଡଶିୋ ୄ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ ୁ ୄଦଶଯ 
ଫ ିଶତି ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଗୋଟଏି  ଯଫିୋ ୋଇେଁ ଭୋନୟଫଯ  ୁତ ିବିଏତନୋଭ ସହତି ସମ୍ପ ଚ ଅନୁସନ୍ଧୋନ  ଯଫିୋଯ ଆଫଶୟ ତୋ 

ଅନୁବଫ  ଯି  ହଛିନ୍ତ ି। ବିଏତନୋଭ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ, ଅନୁସନ୍ଧୋନ ଏଫଂ ତୋରିଭ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ସହତି ଛୋତ୍ର ଫନିଭିୟ  ୋମଚୟକ୍ରଭ ଏଫଂ ଫ ିୋଶ 
 ୋମଚୟକ୍ରଭ  ୋମଚୟ  ଯଫିୋୄଯ ଡ ଟଯ ୄସଟ ିସୋହୋମୟ  ଯଫିୋ ୁ ଯୋଜ୍ ିୄହୋଇଥିୄର।  ୄସ CUO ଯ ଛୋତ୍ରଭୋନଙୁ୍କ  ଠନି ଅଧ୍ୟୟନ  ଯଫିୋ ୁ 
ଏଫଂ ଅନୟ ୄଡୋଶୀ ୄଦଶ ଏଫଂ ଫ ିୋଶଶୀ ୄଦଶଭୋନଙ୍କ ସହତି ଅେଗତ ିତୁନୋ  ଯଫିୋ ୁ ଯୋଭଶଚ ୄଦଇଥିୄର | 

COVID ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପ୍ରଭୁଖ୍ ଯୋଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ ିଯ ଯଫିତ୍ତତି ଫୋଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ  ଫଷିୟୄଯ ଶ୍ରୀ େୋଯୁଦତ୍ତ ୋନେିୋହ ିପ୍ରଶନ ଉଠୋଇଥିୄର | ଡ। 
ୄସଠୀଙୁ୍କ 'ଭୋଟଯି ୁତ୍ର' ୄଫୋରି ଫର୍ଣ୍ଚନୋ  ଯ ିୄସ ଆଶୋ  ଯଥିିୄର ୄମ ଡ। ୄସଟ ିୄ ୋଯୋୁଟ ୁ ଫ ିୋଶଶୀ ଜ୍ଲି୍ଲୋୄଯ ଯୂୋନ୍ତଯ  ଯଫିୋୄଯ 
ସୋହୋମୟ  ଯିୄ ଫ | ବିଏତନୋଭଯୁ ପିରଡ ଷ୍ଟଡଜି୍, ୄ ସ୍ ଷ୍ଟଡଜି୍ ଏଫଂ vignettes  CUO ଛୋତ୍ରଭୋନଙ୍କ ଶକି୍ଷୋ ୁ ସଭୃଦ୍ଧ  ଯଫି, ୄଫୋରି ଡ ଟଯ 
ୄସଠୀ  ହଥିିୄର | 

ଓଡଶିୋ ୄ ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଶି୍ୱଫଦିୟୋୟ ତଯପଯୁ ସହ ୋଯୀ ପ୍ରୄପସଯ ତଥୋ ଅଥଚନୀତ ିଫବିୋଗଯ HoD I / c ଡ। ଭିନତ ିସୋହୁ ୄେଫନିନିୋଯ 
ସଂୄମୋଜ୍ନୋ  ଯଥିିୄର। ଡ। ସୋହୁ ଆଜ୍ଯି ସଭୟୄଯ ଏହୋଯ ପ୍ରୋସଙି୍ଗ ତୋ ଉୄଯ ସଂୄକ୍ଷୄଯ  ହଥିିୄର  | ଏହ ିୄେଫନିନିଯୄଯ ୄଦଶଯ 
ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଥୋନ ତଥୋ ଫିୄ ଦଶଯ ଅଂଶେହଣ ୋଯୀଭୋୄନ ୄମୋଗ ୄଦଇଥିୄର | ୟୋୄନଲ୍ ଆୄରୋେନୋ ୄଶଷୄଯ , ଅଂଶେହଣ ୋଯୀଙ୍କ 
ପ୍ରଶନଗୁଡ ିଯ ଭୁଖ୍ୟ ଫକ୍ତୋଙ୍ ଉତ୍ତଯ ୄଦଇଥିୄର | ୄଶଷୄଯ ଅଥଚନୀତ ିଫବିୋଗଯ ସହ ୋଯୀ ପ୍ରୄପସଯ ଶ୍ରୀ ଫଶି୍ୱଜ୍ତି ୄବୋଇଙ୍କ ଧନୟଫୋଦ 
ଅଚଣ  ଯଥିିୄର। 

ଡ। ପଗୁନୋଥ ୄବୋଇ, ୄରୋ ସମ୍ପ ଚ ଅଧି ୋଯୀ 


