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কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র জ িং আি জিউ জিজিতে ভারতের  
 ুতমরু িীজে ক াষণা েতরতেি 
মার্চ  17, 2022  
 
ভারতের সুতেরুনীতে  জলবায়ু পতরবেত তনর েে োনবজাতের পতে সবতেতে বড় চ্যাতলঞ্জ-এর 
জনয ভতবষ্যতের জনয দেশতে প্রস্তুে োেতে েুখ্য ভূতেো পালন েরতব যাতেনা জনয সেতবে 
ইচ্ছা এবং প্রতচ্ষ্টার দ্বারা সােলাতনা দযতে পাতর, বতলন ডঃ তজতেন্দ্র তসং 
 
ভারতের সুতেরুনীতে বাস্তবায়তন তশো জগে, গতবষ্ে সম্প্রোয়, বযবসা এবং তশল্প সহ 
এোতিে দেে দহাল্ডাররা যকু্ত োেতব।  
 
 তুমরুঅঞ্চতের  াতে ভারতের  মৃ্পক্তো ধারাবাজিে, বহুমাজিে এবিং  েে মািব জিয়ােমচ 
 িযশীে, িাজয়ত্বপূণচ, স্বচ্ছ এবিং আন্তিচ াজেে আইতির শ্রদ্ধার জভজিতে িওয়া উজর্ে, ক টি এই কিশ 
পােি েতর র্তে।    
 
কেন্দ্রীয় প্রজেমন্ত্রী (স্বাধীি িাজয়ত্ব) জবজ্ঞাি ও প্রযুজক্ত; প্রজেমন্ত্রী (স্বাধীি িাজয়ত্ব) আেচ 
 াতয়তে ; জপএমও, েমী, িিঅজভতযাগ, কপিশি, পারমাণজবে শজক্ত এবিং মিাোশ, ডক্টর 
জিতেন্দ্র জ িং, আি িেুি জিজিতে আেচ  াতয়তের  ির িফের কেতে 'ভারে এবিং  ুতমরু: 
কেে ই উন্নয়তির িিয অিংশীিাজরত্ব গত়ে কোো' শীষচে ভারতের  ুতমরু  িীজে ক াষণা 
েতরতেি। 
 
ভারতের  ুতমরুিীজের গুরুতত্বর উপর কিার জিতয়, ডঃ জিতেন্দ্র জ িং বতেতেি কয প্রধািমন্ত্রী শ্রী 
িতরন্দ্র কমািীর কিেৃতত্ব, ভারে গতবচর  াতে উিরতমরুর  জবজভন্ন জিে জিতয় োি েরা কিশগুজের 
এেটি অজভিাে কগাষ্ঠীতে কযাগ জিতে অগ্র র িতয়তে।  
 
কমরুজিতয় গতবষণা েরা ভারেীয় জবজ্ঞািীতির প্রতর্্ার প্রশিং া েরতে জগতয় ডঃ জ িং 
বতেি,ভারতের  ুতমরু িীজে িেবায় ুপজরবেচ তির মে মািবিাজের পতে  বতেতে ব়ে র্যাতেতের 
িিয ভজবষযতের িিয কিশতে প্রস্তুে োেতে মুখ্য ভূজমো পােি েরতব যা  মতবে ইচ্ছা ও 
প্রতর্্ার দ্বারা  ামোতিা কযতে পাতর। ভারতের  ুতমরুিীজে এেটি েমচ পজরেল্পিা এবিং 
আন্তঃমন্ত্রণােতয়র েমোপ্রাপ্ত  ুতমরু িীজে গ্রুতপর  াতে িজ়েে এেটি োযচের শা ি ও 
পযচাতোর্িা পদ্ধজের মাধযতম বাস্তবাজয়ে িতব। ভারতের  ুতমরু িীজে বাস্তবায়তি জশো িগে, 
গতবষে  ম্প্রিায়, বযব া এবিং জশল্প  ি এোজধে কেে কিাল্ডাররা যুক্ত োেতব।  



 
মন্ত্রী উতিখ্ েতরতেি কয  ুতমরুর  াতে ভারতের  ম্পেচ  এে শোব্দীর আতগর যখ্ি পযাজরত  
1920  াতের কফব্রুয়াজরতে 'স্বােবাডচ  রু্জক্ত' স্বােজরে িতয়জেে এবিং আি ভারে  ুতমরু অঞ্চতে 
কবশ েতয়েটি ববজ্ঞাজিে গতবষণা ও গতবষণা েরতে। জেজি বতেজেতেি কয ভারেীয় গতবষেরা 
োতির ভর ভার াতমযর িিয  ুতমরু অঞ্চতের জিমবািগুজে পযচতবেণ েরতেি এবিং জিমােয় 
অঞ্চতের জিমবাতির  াতে োতির েুেিা েরতেি। ভারে  ুতমরু  মুদ্রজবিযা, বায়ুমণ্ডে, িষূণ এবিং 
বিব প্রযুজক্ত  ম্পজেচ ে গতবষণায়  জিয়ভাতব িজ়েে রতয়তে। বেচ মাতি পজঁর্শটিরও কবজশ প্রজেষ্ঠাি 
এবিং জবশ্বজবিযােয় ভারতে  ুতমরু গতবষণার  াতে িজ়েে। 2007  াে কেতে আেচ টিে ই ুযতে 
প্রায় এেশে জপয়ার-পযচাতোজর্ে পিাজি প্রোজশে িতয়তে। কেতরাটি (13) কিশ  ুতমরু 
োউজেতের পযচতবেে যার মতধয রতয়তে ফ্রাে, িামচাজি, ইোেীয় প্রিােন্ত্র, িাপাি, 
কিিারেযান্ড , গণপ্রিােন্ত্রী র্ীি, কপােযান্ড, ভারে, কোজরয়া প্রিােন্ত্র, কেি,  ুইিারেযান্ড, 
যুক্তরািয। 2014 এবিং 2016  াতে, েিং ফিতডচ তি ভারতের প্রেম মাজি-ক ের মুরড 
অবিারতভেজর এবিং গ্রুভতবতডে, এিওয়াই অযাতে ুতন্ড উিতরর বায়ুমণ্ডেীয় পরীোগার,  ুতমরু 
অঞ্চতে র্ােু েরা িতয়জেে। 2022  াে পযচন্ত, ভারে  ফেভাতব  ুতমরু অঞ্চতে কেতরাটি 
অজভযাি পজরর্ােিা েতরতে। 
 
'ভারে এবিং  ুতমরু: কেে ই উন্নয়তির িিয অিংশীিাজরত্ব গত়ে কোো' শীষচে ভারতের  ুতমরু 
িীজে েয়টি স্তম্ভ স্থাপি েতর: ভারতের ববজ্ঞাজিে গতবষণা এবিং  িতযাজগো, িেবায়ু এবিং 
পজরতবশ  ুরো, অেচনিজেে ও মািব উন্নয়ি, পজরবিি এবিং  িংতযাগ, শা ি এবিং আন্তিচ াজেে 
 িতযাজগো, এবিং   ুতমরু অঞ্চতে িােীয়  েমো বৃজদ্ধ। ভারতের  ুতমরু িীজে বাস্তবায়তি 
জশো িগে, গতবষে  ম্প্রিায়, বযব া এবিং জশল্প  ি এোজধে কেেতিাল্ডার িজ়েে োেতব। 
 
 ুতমরু অঞ্চতে ভারতের এেটি উতিখ্তযাগয অিংশীিাজরত্ব রতয়তে। এটি  ুতমরু োউজেতে 
পযচতবেতের মযচািা ধারণোরী কেতরাটি কিতশর মতধয অিযেম এেটি উচ্চ-স্ততরর আন্তঃ রোজর 
কফারাম যা  ুতমরু  রোর এবিং  ুতমরু অঞ্চতের আজিবা ীতির মুতখ্ামুজখ্ িওয়া  ম যার  মাধাি 
েতর।  ুতমরু অঞ্চতের  াতে ভারতের  মৃ্পক্তো ধারাবাজিে, বহুমাজিে এবিং  েে মািব 
জিয়ােমচ  িযশীে, িাজয়ত্বপূণচ, স্বচ্ছ এবিং আন্তিচ াজেে আইতির শ্রদ্ধার জভজিতে িওয়া উজর্ে, ক টি 
এই কিশ পােি েতর র্তে।    
 
ভারতের  ুতমরুিীজের েেয িে জিম্নজেজখ্ে এতিন্ডাগুজেতে উৎ াি প্রিাি েরা- 
1.  জবজ্ঞাি এবিং অিু ন্ধাি, িেবায়ু ও পজরতবশ  ুরো,  ুতমরু অঞ্চতের  াতে  ামুজদ্রে ও 
অেচনিজেে  িতযাজগোয় িােীয়  েমো এবিং কযাগযোতে মিবুে েরা।  
2.  ুতমরুতে ভারতের স্বােচপরূতণ আন্তঃমন্ত্রীস্তরীয়  মন্বয়।  
3. ভারতের িেবায়ু, অেচনিজেে, এবিং শজক্ত জিরাপিার উপর আেচ টিতের  ুতমরু অঞ্চতের 
িেবায়ু পজরবেচ তির প্রভাব  ম্পতেচ  কবাঝাপ়ো বা়োতিা। 
4. জবশ্ববযাপী  মুদ্র পে, শজক্ত জিরাপিা, এবিং খ্জিি  ম্পতির কশাষতণর  াতে  ম্পজেচ ে ভারতের 



অেচনিজেে,  ামজরে এবিং কেৌশেগে স্বাতেচর উপর  ুতমরু অঞ্চতের বরফ গতে যাওয়ার প্রভাব 
 ম্পতেচ  আরও ভাে জবতেষণ, ভজবষযদ্বাণী এবিং  মজন্বে িীজেজিধচারতণ অবিাি রাখ্া। 
5.  ুতমরু অঞ্চে এবিং জিমােতয়র মতধয  িংতযাগ গতবষণা।  
6. জবজভন্ন  ুতমরু কফারাতমর অধীতি ভারে এবিং  ুতমরু অঞ্চতের কিশগুজের মতধয  িতযাজগো 
গভীর েরা, ববজ্ঞাজিে এবিং ঐজেিযগে জ্ঞাি কেতে িেো অিচ ি েরা।  
7. আেচ টিে োউজেতে ভারতের অিংশগ্রিণ বৃজদ্ধ েরা এবিং আেচ টিতের িটিে শা ি োঠাতমা, 
প্রা জিে আন্তিচ াজেে আইি এবিং অঞ্চতের ভূ-রািিীজে  ম্পতেচ  কবাঝাপ়োর উন্নজে েরা। 
 
ভারতের  ুতমরু িীজে বাস্তবায়তি জশো িগে, গতবষে  ম্প্রিায়, বযব া এবিং জশল্প  ি 
এোজধে কেেতিাল্ডার িজ়েে োেতব। এটি  ময় ীমা  িংজ্ঞাজয়ে েরতব, োযচিমতে অগ্রাজধোর 
কিতব এবিং প্রতয়ািিীয়  ম্পি বরাদ্দ েরতব। কগায়ায় িযাশিাে ক ন্টার ফর কপাোর অযান্ড ওশাি 
জর ার্চ  (এিজ জপওআর), ভূ জবজ্ঞাি মন্ত্রতের অধীতি এেটি স্বায়িশাজ ে প্রজেষ্ঠাি, ভারতের 
কমরু গতবষণা কপ্রাগ্রাতমর কিাডাে প্রজেষ্ঠাি, যার মতধয রতয়তে  ুতমরু অধযয়ি। 
 
ভারতের  ুতমরু িীজে ভারে  রোতরর আেচ  াতয়ে মন্ত্রতের https://www.moes.gov.in 
ওতয়ব াইতে পাওয়া যায়।   
 
জিউ জিজি 

মার্চ  17, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


