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1. জানুযারি, 15-16, 2021 তারিখ রিল্প ও আভ্যন্তিীণ বারণজয প্রচাি রবভ্াগ DPIIT)দ্বািা  
ভ্াচুুযাল মাধ্যমম স্টারু্আপ ইরিযা আন্তজুারতক িীরু্ সমেলন 'প্রািম্ভ'-এি আমযাজন কিা হমে। 
স্টারু্আপ ইরিযা উম্যাগ দ্মিি প্ররতটি প্রামন্ত রিমল্পাম্যামগি উদ্দীপনা জারগময দতালাি দেমে 
দকন্দ্রীয ভূ্রমকা পালন কমিমে এবং উক্ত িীরু্ সমেলন স্টারু্আপ ইরিযা উম্যাগ প্রবতুমনি 5ম 
বরু্ উ্যাপন কিমে।  মাননীয বারনজয ও রিল্প মন্ত্রী 15 জানুযারি িীরু্ সমেলমনি উমদ্বাধ্ন 
কিমবন এবং মাননীয প্রধ্ানমন্ত্রী 16 জানুযারি গ্র্যান্ড দেনারি (সমারি অরধ্মবিন) অনুষ্ঠান 
অলঙৃ্কত কিমবন। 

2. রবশ্ববযাপী িীরু্ নীরত রনধু্ািক, রিল্প, রিোমেে, রবরনমযাগকািী, স্টারু্আপস এবং সমস্ত 
দস্টকমহাল্ডািমক ‘প্রািম্ভ’ একরেত কিমব বমল আিা কিা হমে। রবশ্ববযাপী বাস্তুিামেি সমবুাত্তম 
পদ্ধরতগত অনুিীলনগুরল আমলাচনা োডাও, িীরু্ সমেলমনি রবরভ্ন্ন অরধ্মবিমনি উমদ্দিয ভ্ািমতি 
নতুন উদ্ভাবমনি উপি রভ্রত্ত কমি বারনরজযক রবস্তাি এবং তাি প্রভ্ামবি প্র্িুন। এি মূল লেয 
ভ্ািতীয স্টারু্আপমসি বাজামি আন্তজুারতক মূলধ্মনি প্ররত মমনামযাগ দকন্দ্রীভূ্ত কিা, দ্িীয মূলধ্ন 
একরেত কিা, আন্তজুারতক বাজামি আমাম্ি স্টারু্আপগুরলমক সুমযাগ প্র্ান এবং নীরত রবধ্ান 
সরিযকিণ। 
3. িীরু্ সমেলমনি প্রথম র্নটি রবমসমর্ক স্টারু্আপ কনমেমভ্ি জনয রনর্ুষ্ট িাখা হমযমে। এই 
অঞ্চমলি উম্যাক্তাম্ি মমধ্য দযাগামযাগ বাডামনাি লমেয 2018 সামল আগস্ট মামস কাঠমানু্ডমত চতুথু 
রবমসমর্ক িীরু্ সমেলমন মাননীয প্রধ্ানমন্ত্রীি দ ার্ণাি মমধ্য এটি রেল অনযতম। বাংলাম্ি, ভু্র্ান, 
মাযানমাি, দনপাল এবং শ্রীলঙ্কাি মন্ত্রী এবং ঊরু্ধ্তন কমুকতুা, থাইলযামন্ডি জাতীয উদ্ভাবনী 
সংস্থাি রনবুাহী পরিচালক এবং রবমসমর্মকি দসমির্ারি দজনামিল সমেলমন তাম্ি অংিগ্র্হমণি 
রবর্যটি রনরিত কমিমেন। 
4. ্ 'ুর্ন ধ্মি চলা িীরু্ সমেলমনি রবরভ্ন্ন রথমম স্টারু্আপস এবং অনযানয দস্টকমহাল্ডািিা অংি 
দনমবন ও তাম্ি পযামনল আমলাচনা থাকমব। রবমসমর্ক স্টারু্আপ কনমেমভ্ দসিা অনুিীলনগুরল 
ভ্াগ কমি দনওযা কিা, অরভ্জ্ঞতা রবরনময ওযাকুিপ, মারিলযার্ািাল ইনরকউমবর্ি দপ্রাগ্র্াম এবং 
সামারজক উদ্ভাবন প্রচামিি মূল রবর্যগুরলি ওপি দমার্ সাতটি পযামনল আমলাচনা হমব। ভ্াচুুযাল 
স্টারু্আপ প্র্িুমন রবমসমর্ক দ্িগুরল দথমক রনবুারচত 100 টিিও দবরি স্টারু্-আপ গ্র্যান্ড দেনারি 
অরধ্মবিমন মাননীয প্রধ্ানমন্ত্রীি সামথ আলাপচারিতাি সুমযাগ পামব। 

  



 
5. ভ্াচুুযাল িীরু্ সমেলমন রবশ্ব এবং ভ্ািত দথমক প্রায 200 জন রবপলু বক্তামক একরেত কমি 
প্রযুরক্ত, উদ্ভাবন, িরক্তিালী নীরত এবং উম্যাগ রনময আমলাচনা কিা োডাও সিকাি এবং 
আন্তজুারতক সংস্থাগুরলমক তাম্ি মতামত জানামত সুমযাগ দ্মব, এবং দকবল ভ্ািমতি নয সমগ্র্ 
রবমশ্বি নতুন উম্যাক্তাম্ি সমসযা এবং চযামলঞ্জ সমাধ্ান কমি তাম্ি মমন আিাি আমলা জ্বালামব। 
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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. 


