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ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, জ্িদেশ জ্িষয় মন্ত্ৰালয় আৰু ক্ৰদয়জ্িয়াৰ ৰাযনৈজ্িক 
জ্িষয়ৰ ৰাযি সজ্িি, জ্মিঃ ফ্ৰেংদকা মাটুজ্িকৰ মাযি ভাৰিুিদেল বিঠক 
ডিচেম্বৰ 24, 2020 
 

1. ডিচেশ ডিষয়ক ৰাডযিক মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী ডি মূৰলীধৰণ আৰু তেওঁৰ প্ৰডেৰূপ ক্ৰচয়ডিয়াৰ 
ৰাযননডেক ডিষয়ৰ ৰাযি সডেি, ডমিঃ তৰেংচকা মাটুডেচক এখন বিঠক অনুডিে কচৰ িাৰেুিচেল 
কনফাচৰন্সৰ ত াচেডে 22 ডিচেম্বৰ, 2020 োডৰচখ। এই বিঠচক এক িহল-ডিডিক উচেশি স্থাপন 
কচৰ 2021 েনে পাৰস্পডৰক সহচ াডেোৰ ড  2022 েনে েচুয়াখন তেশৰ মাযৰ কূটননডেক 
সম্পকক  স্থাপনৰ ডেডনটা েশক সম্পূণক তহাোৰ উে াপনৰ িাচি মমক প্ৰোন কডৰি। 
 

2. ক্ৰচয়ডেয়াৰ ৰাডযিক সডেি আৰু িাৰেৰ ৰাডযিক মন্ত্ৰীচয় িাে আৰু ধাৰণা ডিডনময় কচৰ 
স্বাস্থি ত্নৰ তেত্ৰে সহচ াডেোৰ, ডিচশষনক েডল থকা মহামাৰী আৰু আেন্তুক িিৰচিাৰে 
পৃডথেীচয় সন্মুখীন হ’ি লো আন এচক ধৰণৰ প্ৰেিাহ্বানৰ সন্দিক ে। ফামকােুিটিচকল উচেিাে আৰু 
স্বাস্থি ত্ন সম্বন্ধীয় তেচেষণা আৰু ডিকাশৰ তেত্ৰে েচুয়া পেৰ ডিেিমান উিম সহচ াডেোৰ 
ডিডিে, েচুয়াযন মন্ত্ৰীচয় এই পাৰস্পডৰক লািযনক তেত্ৰে অডধক সহচ াডেোৰ সম্ভােনা 
আচলােনা কচৰ। 
 

3. আন এক সহচ াডেোৰ তেত্ৰ ড  এই মহামাৰীচয় গুৰুত্বনল আডহচি বহচি ডিডযচটল প্ৰ ুডি গুৰুত্ব 
 াৰ ওপৰে ক্ৰচয়ডেয়া ৰাডযিক সডেি আৰু িাৰেৰ ৰাডযিক মন্ত্ৰীচয় আচলােনা কচৰ েচুয়াখন 
তেশৰ মাযে এক িহু-স্তৰৰ ডিডযচটল আেংশীোৰীত্বৰ ডিচশষ গুৰুত্ব প্ৰোন কডৰ কপকচৰট 
আেংশীোৰীত্ব, ষ্টাটক -আপ সেংচ াে, োইিাৰ েচেষণা আৰু ডিকাশ, েেো আৰু েে মানে সম্পে 
সহচ াডেো, োইিাৰ সুৰো আৰু োইিাৰ আন্তিঃোঁথডন। তেওঁচলাচক আেৰডণ যনাই েচুয়া পেৰ 
ষ্টাটক -আপ সেংচ ােৰ তেত্ৰৰ প্ৰাথডমক অনুিানসমূহৰ ড  ডিচেম্বৰ 2020 েনে অনুডিে কৰা 
বহডিল। 

 
4. শডিশালী সােংসৃ্কডেক সহচ াডেো স্বীকাৰ কডৰ, েচুয়া পেই উচেখ কচৰ 2021-22 িষকে 

সােংসৃ্কডেক তেত্ৰে অডধক শডিশালী সেংচ ােৰ গুৰুত্ব কূটননডেক সম্পকক  স্থাপনৰ 30 িিৰ তহাো 
সন্দিক ে। এই তেত্ৰে, ক্ৰচয়ডেয়াৰ ৰাডযিক সডেি আৰু িাৰেৰ ৰাডযিক মন্ত্ৰীচয় আচলােনা কচৰ 
সম্ভােনা সেংসৃ্কডেক েলৰ ডিডনময়, োৰুকলাৰ তেত্ৰে সহচ াডেো, পুৰােত্ব আৰু লেচে ক্ৰচয়ডেয়ান 
ডিশ্বডিেিালয়সমূহে আই ডে ডে আৰ-তয় মচনাডনে কৰা কম-বেৰ্কৰ আসনৰ স্থাপন। 



 
5. ডিজ্ঞান, প্ৰ ুডি আৰু উদ্ভােনৰ তেত্ৰে, েচুয়া পেই উচেখ কচৰ েইুখন তেশৰ  ুেোমক সুচ াে 

প্ৰোন কৰাৰ গুৰুত্ব সেংচ াে কডৰিনল  ুটীয়া েচেষণা, সৃডষ্ট আৰু ডিকাশৰ িাচি। তেওঁচলাচক 
িাৰেীয় বযেপ্ৰ ুডিৰ বসচে তযেচৰি ডিশ্বডিেিালয়, ৰুিাৰ িিচকাডিক অনুিান আৰু বযে 
ডিজ্ঞানৰ তমডিচটচৰডনয়ান অনুষ্টানৰ সেংচ ােৰ তশহেীয়া পেচেপৰ প্ৰশেংসা কচৰ। 
 

6. প কটন ডি2ডি আৰু ডপ2ডপ সেংচ ােৰ এক গুৰুত্বপূণক অেংশ ডহোচপ, েচুয়া পেই স্বীকাৰ কচৰ 
মহামাৰীৰ কাৰচণ এই উচেিাচে তনডেিােক ডেশ তলাোৰ স্বচিও প কটন প্ৰোৰ কা কৰ প্ৰচয়াযন। 
ইযন ডসযনৰ প কটন স্থানৰ প্ৰডে সযােো িৃডি কৰাৰ িাচি িডি উচেিােক মধিিডিকো আৰু 
সহচ ােৰ এক গুৰুত্ব উপায় িুডল উচেখ কৰা হয়। 
 

7. ৰাডযিক মন্ত্ৰীচয় িাৰেে আন্তিঃোঁথডন প্ৰকল্পচিাৰে ক্ৰচয়ডেয়ান তকাম্পানীচিাৰৰ িাচি থকা সুচ াে 
উচেখ কচৰ। এই সন্দিক ে, তৰলপথ, যাহায ডনমকাণ, পডৰচেশ সুলি প্ৰ ুডি, কৃডষ, খােি 
প্ৰডক্ৰয়াকৰণ আৰু মীনপালন উচেখ কৰা হয়। 
 

8. ক্ৰচয়ডেয়াৰ ৰাডযিক সডেি আৰু িাৰেৰ ৰাডযিক মন্ত্ৰীচয় িাে ডিডনময় কচৰ ইচডা-তপডেডফক 
অঞ্চলৰ পডৰডস্থডেৰ ওপৰে। তেওঁচলাচক ডনযৰ প্ৰডেশ্ৰুডে পুনৰ ডনডিে কচৰ এক মুকডল, 
ডিনামূলীয়া আৰু ডস্থৰ ইচডা-তপডেডফক অঞ্চলৰ িাচি,  ’ে আচি ডিশ্বৰ যনসেংখিাৰ 64% ডিশ্ব 
শাডন্ত আৰু প্ৰােু কিৰ ওপৰে তপানপটীয়া প্ৰিাে তপচলাোনক। িাৰচে ক্ৰচয়ডেয়াৰ সডক্ৰয় অেংশগ্ৰহণৰ 
আেৰডণ যনাই ইচডা-তপডেডফক অঞ্চলৰ িাচি ইউচৰাপীয় ইউডনয়ন তকৌশল েঠনে ত াোন েক্ৰ 
সেংৰেণৰ ওপৰে মচনাচ াচেচৰ। 
 

9. িাৰেৰ েিুিৰীয়া অস্থায়ী সেসিো ৰাষ্ট্ৰ সেংৰ্ সুৰো পডৰষেৰ যানুোৰী 2021 পৰা আৰম্ভডণচৰ 
আৰু ইউচৰাপীয় ইউডনয়নে ক্ৰচয়ডেয়াৰ শডিশালী সডক্ৰয় িূডমকাক গুৰুত্বপূণক মঞ্চ ডহোচপ ডেনাি 
কৰা হয় পাৰস্পডৰক সহচ াডেোৰ সিকযনীন আৰু এক-তকন্দ্রাডিমুখী লেি সাধনৰ িাচি 
আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বৰ ডিষয়চিাৰৰ ওপৰে ত চন যলিায়ু পডৰেেক ন, সন্ত্ৰাসিােৰ ডিৰুচি  ুযঁ, 
ডিশ্বিিাপী স্বাস্থি ত্ন ডিষয় আৰু িহুপেীয় ডনয়ম ডিশ্বিিাপী ডিষয়ৰ িাচি ত চন োইিাৰচস্পে, 
সামুডিক তেত্ৰ আৰু মহাকাশ। 

 
ৈিুৈ জ্েল্লী 
জ্িদিম্বৰ 24, 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. 
 


