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চাৰ্ক মন্ত্ৰী পৰিষদি অনানুষ্ঠাৰনৰ্ বৈঠৰ্ (ভািচু ুৱেল ধিণ)
চেপ্তেম্বৰ 24, 2020
1. ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিপ্তেশ বিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এে জয়শংকপ্তৰ, োকক

মন্ত্ৰী পবৰষেৰ অনানুষ্ঠাবনক

বিঠকত অংশগ্ৰহণ কপ্তৰ 24 চেপ্তেম্বৰ 2020 তাবৰপ্তে। চনপাপ্তে চনতৃ ত্ব কৰা এই বিঠক ভাৰেু ুপ্তেে
ধৰপ্তণ অনুবষ্ঠত কৰা বহবিে আৰু সকপ্তো োকক সেসু প্ৰপ্তেশৰ অংশগ্ৰহণ চেো পায়।
2. 1997 েনৰ পৰা অনুবষ্ঠত বহ অহা অনানুষ্ঠাবনক বিঠকপ্তিাপ্তৰ, সুবিধা েয় ইউ এন বজ এ
অবধপ্তিশনত বিপ্তেশ মন্ত্ৰীসমূহৰ উপবিবতৰ োকক বিষয়সমূহত ভাি-বিবনময় কৰাৰ িাপ্তি।
3. বিঠকেপ্তন এক বৰপৰ্ক গ্ৰহণ কপ্তৰ মহাসবেিৰ পৰা 26 চেপ্তেম্বৰ 2019 তাবৰপ্তে বনউ য়কক ত
অনুবষ্ঠত চহাো চশহতীয়া অনানুষ্ঠাবনক বিঠকৰ বপিৰ আঞ্চবেক সহায়ৰ অেিাৰ বিষপ্তয়।
4. বিঠকেপ্তন বনৰীক্ষা কপ্তৰ কবভড-19 মহামাৰীক চৰাধ কৰাৰ আঞ্চবেক প্ৰপ্তেষ্টাসমুহ। বিপ্তশষকক,
অংশগ্ৰহণকাৰীসকপ্তে প্ৰশংসা কপ্তৰ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চনতৃ ত্বক 15 মােক 2020 তাবৰপ্তে
োকক চনতাসকেৰ এক বভবডও সন্মীেন অনুবষ্ঠত কৰাত সমগ্ৰ অঞ্চেজুবৰ এই মহামাৰীক চৰাধ
কবৰিকে চোো সংযুক্ত প্ৰপ্তেষ্টাৰ িাপ্তি। ইয়াত আবিে োকক কবভড-১৯ জৰুৰী পুবুঁ জৰ সৃবষ্ট, য’ত
সকপ্তো চেপ্তশ চেচ্ছাকৃ ত িৰঙবণৰ প্ৰবতশ্ৰুবত বেপ্তি।
5. ডঃ জয়শংকপ্তৰ, বনজৰ ভাষণত, োকক ৰ প্ৰবত ভাৰতৰ বিৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পুনৰ োবঙ ধপ্তৰ এক
সংযুক্ত, সংহত, সুৰবক্ষত আৰু সমৃদ্ধ েবক্ষণ এবেয়া গঢ়াৰ প্ৰবত। চতওুঁ উপ্তেে কপ্তৰ ভাৰপ্তত চোো
বকিু মান পেপ্তক্ষপৰ বিষপ্তয় োকক চনতাসকেৰ বভবডও সন্মীেনত, য’ত থাপ্তক োিু কমী আৰু
িাবণবজুক বিষয়াসকেৰ ভাৰেু ুপ্তেে বিঠক অনুবষ্ঠত কৰাৰ কথা, ‘কবভড-19 তথু আোন প্ৰোন
মঞ্চ (বে অ’ আই এন ই এক্স), বিপ্তেশী মুদ্ৰা বিবনময় সমথকন আৰু োকক োেু চিংক পদ্ধবতৰ
সবিয়কৰণ। ডঃ জয়শংকপ্তৰ জাবনিকে বেপ্তয় চয োকক কবভড-19

জৰুৰী পুবুঁ জৰ প্ৰবত ভাৰতৰ

অেোনত, প্ৰপ্তয়াজনীয় ঔষধ, বেবকৎসা সামগ্ৰী, কবভড সুৰক্ষা আৰু পৰীক্ষা কীৰ্, আৰু আন
উপকৰণ, যাৰ মুঠ মূেু হয় 2.3 বনযুত মাবকক ন ডোৰ, োকক অঞ্চেৰ চেশসমূহত উপেব্ধ কৰা
বহবিে। চতওুঁ পুনৰ জাবনিকে বেপ্তয় ভাৰতৰ অিুাহত প্ৰবতশ্ৰুবত োকক অঞ্চেৰ চেশসমূহক সহায়
কৰাৰ কবভড-১৯ মহামাৰীৰ বসপ্তত যুবুঁ জিকে।

6. ডঃ জয়শংকপ্তৰ োকক সেসু প্ৰপ্তেশসকেক আহ্বান জনাই সংযুক্তভাপ্তে প্ৰবতশ্ৰুবত ে’িকে সন্ত্ৰাসিােক
পৰাবজত কৰাৰ িাপ্তি, যাৰ বভতৰত থাপ্তক এপ্তন শবক্ত বয সন্ত্ৰাস আৰু সংঘাতৰ এক পবৰপ্তেশ
প্ৰবতপােন, সমথকন আৰু উৎসাবহত কপ্তৰ, বয েবক্ষণ এবেয়াত সংযুক্ত সমথকন আৰু প্ৰেু যকুৰ োকক ৰ
েক্ষুৰ সম্পূণকক ক অজকন কৰাত িাধা প্ৰোন কপ্তৰ
নতু ন ৰদল্লী
চচৱেম্বি 24, 2020
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