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1. উদ্যাগ আৰু অভ্যন্তৰীণ বাণণজয ণবভ্াদগ (ণি ণি আই আই টি) 'প্ৰাৰম্ভ' - ষ্টাৰ্ট আি ভ্াৰত 

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সণিলন আদয়াজন কণৰদে ভ্াৰচু্যদৱল ধৰদণ জানুৱাৰী 5-16, 2021 তাণৰদে। এই 
সণিলদন ষ্টাৰ্ট আি ভ্াৰত ি্দেিৰ মুকণলৰ 5 বেৰ উ্যািন কণৰদে ণয এক গুৰুত্বিূণট ভূ্ণমকা 
িালন কণৰদে দ্শৰ প্ৰণতদৰ্া দকাণত উদ্যাগৰ প্ৰণত এক উৎসাহ জদগাৱাত। মাননীয় বাণণজয আৰু 
উদ্যাগ মন্ত্ৰীদয় জানুৱাৰী 15 তাণৰদে সণিলনেন উদবাধন কণৰব আৰু জানুৱাৰী 16 তাণৰদে মাননীয় 
প্ৰধান মন্ত্ৰীদয় প্ৰমুে অনুষ্ঠানত (সামৰণী অনুষ্ঠান) অংশগ্ৰহণ কণৰব। 
 

2. আশা কৰা হহদে দয প্ৰাৰদম্ভ ণবশ্বদজাৰী দেষ্ঠ নীণত সৃণষ্টকতট া, উদ্যাগ, ণশো, ণবণনদয়াগ, ষ্টাৰ্ট আি 
আৰু সকদলা আংশী্াৰক এদকলগ কণৰব। ণবশ্ব ণবয়িা দেষ্ঠ িণৰদৱশৰ উত্তম নীণত আদলাচ্নাৰ 
কৰাৰ লগদত, সণিলনেনৰ অণধদৱশনসমূহ হতয়াৰ কৰা হহদে ভ্াৰতত উদ্ভাৱন ণভ্ণত্তক উদ্যাগৰ 
ণবস্তাৰ আৰু গভ্ীৰতা প্ৰ্শটন কণৰবলল। উদেশয হহদে ভ্াৰতত ণবশ্বদজাৰা মূলধনৰ ্ণৃষ্ট আকৰ্টণ 
কৰা, ঘৰুৱা মূলধন সংহত কৰা, আমাৰ ষ্টাৰ্ট আিসমূহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলল প্ৰদৱশৰ সুদযাগ ণ্য়া 
আৰু নীণত সুণবধা সেম কৰা।চ্ 
 

3. সণিলনেনৰ প্ৰথম ণ্নদৰ্া ণনদবণ্ত কৰা হহদে ণব আই এম এে টি ই ণচ্ ষ্টাৰ্ট আি অণধদৱশন 
অনুণষ্ঠত কৰাৰ বাদব। এয়া আণেল মাননীয় প্ৰধান মন্ত্ৰী িাঙৰীয়াই আগষ্ট 2018 চ্নত কাথমাণু্ডত 
৪থ ণব আই এম এে টি ই ণচ্ সণিলনত কৰা এক দঘাৰ্ণা যাৰ উদেশয আণেল অঞ্চলদৰ্াৰ 
উদ্যাগীসকলৰ মাজত সংদযাগ উন্নত কৰা। বাংলাদ্শ, ভূ্ৰ্ান, মযানমাৰ, দনিাল আৰু শ্ৰী লংকাৰ 
মন্ত্ৰী আৰু দজযষ্ঠ ণবৰ্য়া, থাইদলণ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ভাৱন এদজণিৰ কাযটকণৰ িণৰচ্ালক আৰু ণব আই এম 
এে টি ই ণচ্-ৰ সাধাৰণ সণচ্দব সণিলনেনত ণনজৰ অংশগ্ৰহণ ণনণিত কণৰদে। 
 

4. সণিলনেনৰ ্ণু্নৰ ণভ্তৰত নামসূচ্ী আদলাচ্না হ'ব ষ্টাৰ্ট আি আৰু আন আংশী্াৰৰ অংশগ্ৰহণৰ 
হসদত ণবণভ্ন্ন ণবৰ্য়ৰ ওিৰত। ণব আই এম এে টি ই ণচ্ ষ্টাৰ্ট আি অণধদৱশনত, সাতেন নামসূচ্ী 
আদলাচ্না হ'ব দেষ্ঠ িদ্ধণত ণবয়িাই ণ্য়া, জ্ঞান ণবণনময় কমটশালা, বহুিেীয় উষ্মায়ক অনুষ্ঠান আৰু 
সামাণজক উদ্ভাৱনৰ ওিৰত। ১০০তলক অণধক ষ্টাৰ্ট আি ণব আই এম এে টি ই ণচ্ দ্শসমূহৰ িৰা 
অংশগ্ৰহণ কণৰব ভ্াৰচু্যদৱল ষ্টাৰ্ট আি প্ৰ্শটনত। বােণন দহাৱা ষ্টাৰ্ট আদি, ণব আই এম এে টি ই ণচ্ 
ণ্শসমূহৰ ণেণনদক ধণৰ, সুদযাগ লাভ্ কণৰব মাননীয় প্ৰ্ান মন্ত্ৰীৰ হসদত ভ্াৱ ণবণনময় কৰাৰ মুেয 
অনুষ্ঠানত। 

  



 
 

5. এই ভ্াৰচু্যদৱল সণিলদন একণিত কণৰব ২০০তলক অণধক মুেয বক্তাক ণবশ্বদজাৰী, আদলাচ্নাৰ সুদযাগ 
প্ৰ্ান কণৰব প্ৰযুণক্ত, উদ্ভাৱন, সবল নীণত, আৰু ি্দেিৰ দেিত, চ্ৰকাৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
সংগঠনসকলক ণনজৰ ভ্াৱ ণবণনময় কণৰবলল সেম কণৰব আৰু ভ্াৰতীয় যুৱ উদ্যাগীসকলৰ মনত 
দসই জইু লগাব, ণয দতওঁদলাকক অনুদপ্ৰণৰত কণৰব প্ৰদয়াজনীয় সমসযা আৰু প্ৰতযাহ্বানৰ সণমধান 
সন্ধান কৰাৰ বাদব, দকৱল ভ্াৰতৰ বাদব নহয় বৰঞ্চ সমগ্ৰ ণবশ্বৰ বাদব। 

 
নিুন তিল্লী 
জানুৱাৰী 14, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


