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বিদেশ মন্ত্রদের প্রবিমন্ত্রী এিং ক্রোদ়েবশ়েোর রোজনৈবিে বিষ়ে সংরোন্ত 
রোজয সবিি বমিঃ ফ্রোদৈো মযোটুবজদের মদযয ভোিুু়েোল বিঠে 
বিদসম্বর 24, 2020 
 
2020 সালের 22 ডিলসম্বর বৈলেডিক মন্ত্রলকর প্রডিমন্ত্রী মাননীয় ডি. মুরেীধরন এৈং ক্রালয়ডিয়ার 
রাজননডিক ডৈষয় সংরান্ত রাজয সডিৈ ডমিঃ ফ্রালনা মযাটুডজক বৈঠক কলরন। এই বৈঠলক 2021 সালে 
পারস্পডরক সহলযাডিিার জনয একটি ডৈস্তাডরি এলজন্ডা ডনধধাডরি হয় যা 2022 সালে েইু ক্েলির 
মধযৈিী কূটননডিক সম্পকধ  স্থাপলনর ডিন েিক উেযাপলনর মূে ডিডি ডনধধারণ করলৈ। 
 
2. ডৈলিষি স্বাস্থযলসৈা ক্েলে ৈিধ মান মহামারী এৈং অনুরূপ সমসযাগুডের ক্প্রোপলট আিামী ৈছলরর 
মলধয ডৈশ্ব ক্য সমসযার মলুিামুডি হলৈ ক্স সম্পলকধ  ক্রালয়ডিয়ার রাজয সডিৈ এৈং িারলির প্রডিমন্ত্রী 
সহলযাডিিার জনয মিামি ডৈডনময় কলরন। ফামধাডসউটিকযাে ডিল্প এৈং স্বাস্থযলসৈা সম্পডকধ ি িলৈষণা 
ও ডৈকালির ক্েলে উিয় পলের মলধয ডৈেযমান েেুধ ান্ত সহলযাডিিার পডরলপ্রডেলি মন্ত্রীরা পারস্পডরক 
সহলযাডিিা আরও ৈাডালনার সম্ভাৈনা ডনলয় আলোিনা কলরন। 
 
3. ডিডজটাে প্রযুডির গুরুলের ওপর ডিডি কলর, ক্রালয়ডিয়ার রাজয সডিৈ এৈং িারলির প্রডিমন্ত্রী 
উিয় ক্েলির মলধয ৈহুপাডেক ডিডজটাে সহলযাডিিার সে িলড ক্িাোর প্রলয়াজনীয়িাসহ কলপধালরট 
সহলযাডিিা, স্টাটধ  আপ, সাইৈার িলৈষণা ও উন্নয়ন, প্রডিিা এৈং েে মানৈসম্পে সহলযাডিিা, 
সাইৈার সরুো এৈং সাইৈার পডরকাঠালমা ডৈষলয় আলোিনা কলরডছলেন। 2020 সালের ডিলসম্বর 
মালস ে'ুপলের স্টাটধ  আপ িুডির ডিডিলি িারা প্রাথডমক ইলিন্টগুডে শুরু কলরন। 
 
4. েঢ়ৃ সাংসৃ্কডিক সহলযাডিিালক স্বীকৃডি ক্েওয়ার সময়, উিয় পে কূটননডিক সম্পকধ  স্থাপলনর 30 
ৈছর উেযাপলনর ক্প্রোপলট 2021-2022 সালে সাংসৃ্কডিক ক্েলে েঢ়ৃির িুডিগুডেলক গুরুে 
ডেলয়ডছলেন। এলেলে ক্রালয়ডিয়ার রাজয সডিৈ এৈং িারলির প্রডিমন্ত্রী সাংসৃ্কডিক সম্প্রোলয়র 
মিডৈডনময়, প্রত্নিত্ত্ব ও িারুকো ক্েলে সহলযাডিিার পািাপাডি ক্রালয়ডিয়ান ডৈশ্বডৈেযােয়গুডেলি 
আইডসডসআর স্পনসরি স্বল্পলময়ােী ক্িয়ার প্রডিষ্ঠার ডৈষলয় আলোিনা কলরলছন। 
 
5.  ডৈজ্ঞান, প্রযুডি ও উদ্ভাৈলনর ক্েলে েইু পে ক্যৌথ িলৈষণা, সহ-সৃডি এৈং সহ-ডৈকালির 
ক্েলে সংলযাি স্থাপলনর জনয েইু ক্েলির যুৈকলের সুলযাি প্রোলনর গুরুেলক িুলে ধলরছন। জালেৈ 
ডৈশ্বডৈেযােয়, রুলের ক্ৈালস্কা ডিি ইনডস্টটিউট এৈং িূমধযসািরীয় ইনডস্টটিউট ফর োইফ সালয়লেসলক 
িারলির ৈালয়ালটকলনােডজ ডৈিালির সালথ সংযিু করার সাম্প্রডিক উলেযালির প্রিংসা কলরলছন 



িারা। 
 
6. ডৈ2ডৈ এৈং ডপ2ডপ িুডির ক্েলে পযধটন একটি গুরুেপূণধ অংি হওয়ায় এৈং ৈিধ মান মহামারীর 
কারলণ এই ডিলল্পর ক্েলে ক্য ক্নডিৈািক পডরৈিধ ন  লটলছ িালি উিয় পেই পযধটন প্রিার 
কাযধরলমর প্রলয়াজনীয়িার ডৈষয়টিলক স্বীকৃডি ডেলয়লছ। 
পযধটন ক্েলে িেডিে ডিল্পলক সলিিনিা ৈৃডির মাধযম ডহসালৈ একটি গুরুেপূণধ ক্েে ডহসালৈ িুলে 
ধরলি হস্তলেপ এৈং সহলযাডিিার হাি ৈাডডলয় ডেলয়লছন। 
 
7.  িারলির পডরকাঠালমা প্রকলল্প ক্রালয়ডিয়ান সংস্থার জনয সম্ভাৈনাগুডে িুলে ধলর ডমডনডি অৈ 
ক্িট। এই প্রসলে ক্রেপথ, ডিপডৈডডং, পডরলৈি ৈান্ধৈ প্রযডুি, কৃডষ, িােয প্রডরয়াকরণ এৈং 
মৎসযজীৈলনর সম্ভাৈনাগুডেলকও িুলে ধরা হলয়ডছে। 
 
8. ক্রালয়ডিয়ার রাজয সডিৈ এৈং িারলির প্রডিমন্ত্রী ইলদা-পযাডসডফক মহাসািরীয় অঞ্চলের 
উন্নয়লনর ডৈষলয় মিডৈডনময় কলরলছন। একটি উন্মিু, অৈাধ ও ডস্থডিিীে ইলদা-পযাডসডফক 
মহাসািরীয় অঞ্চলের প্রডিশ্রুডি পুনডৈধলৈিনা কলরলছন িারা, যা ডৈলশ্বর 64% জনসংিযার িাডন্ত ও 
সমৃডির প্রিযে পডরণডির োডয়ে ক্নলৈ। সাপ্লাই ক্িইন ক্নটওয়াকধ গুডে সংরেলণর ডেলক েডৃি ডনৈি 
কলর, ইলদা-পযাডসডফক অঞ্চলের জনয ইউলরাপীয় ইউডনয়লনর ক্কৌিে বিডরলি ক্রালয়ডিয়ার সডরয় 
অংিেহণলক স্বািি জাডনলয়লছ িারি। 
 
9. 2021 সালের জানুয়ারী ক্থলক ইউএনএসডসলি িারলির েইু ৈছলরর অস্থায়ী সেসযপে এৈং 
ইউলরাপীয় ইউডনয়লন ক্রালয়ডিয়ার েঢ়ৃ সডরয় িূডমকা ডৈডিন্ন ডৈশ্বৈযাপী এৈং একমুিী গুরুেপূণধ 
ডৈষয় ক্যমন জেৈায়ু পডরৈিধ ন, সন্ত্রাসৈাে ডৈলরাডধিা, ক্লাৈাে ক্হেথ ক্কয়ার, সাইৈার ক্স্পস, 
ক্মডরটাইম ক্িালমন এৈং ৈডহডৈধশ্বিিধ ার মলিা ক্েলে গুরুেপূণধ ডিডি স্থাপন কলরডছে।    
 
বৈউ বেবি 
বিদসম্বর 24, 2020 
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