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17তম বি.আই.এম.এছ.টি.ই.বি. মন্ত্ৰী বিঠক (এবিল 01, 2021)
এপ্ৰিল 01, 2021
1. ভাৰতৰ প্ৰিদেশ প্ৰিষয়ক মন্ত্ৰী, ডঃ এছ জয়শংকদৰ, 17তম প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. মন্ত্ৰী সপ্ৰিলনত
অংশগ্ৰহণ কদৰ এপ্ৰিল 1, 2021 তাপ্ৰৰদে। শ্ৰী লংকাই সভাপপ্ৰতত্ব কৰা এই বিঠকেন ভাৰিয ুদেল
পদ্ধপ্ৰতত অনযপ্ৰিত হয় সকদলা প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সেসু ৰাজুৰ অংশগ্ৰহণৰ বসদত।
2. বিঠকেনত প্ৰনজৰ ভাষণত, ডঃ জয়শংকদৰ, পযনৰ উদেে কদৰ ভাৰতৰ িপ্ৰতশ্ৰুপ্ৰত
প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. গাাঁথপ্ৰনৰ অন্তগগত আঞ্চপ্ৰলক সহদ াপ্ৰগতাৰ গপ্ৰত অপ্ৰিক িৃপ্ৰদ্ধ কৰাৰ আৰয
সংগঠনদ া অপ্ৰিক শপ্ৰিশালী, িাণিন্ত, কা গকপ্ৰৰ আৰয ফল-প্ৰভপ্ৰিক কৰাৰ। ততওাঁ তসই েণ্ডদিাৰত
অজগন কৰা প্ৰিকাশ উদেে কদৰ 'ত ভাৰত শীষগ তেশ প্ৰ বহদছ সন্ত্ৰাসিাে প্ৰিদৰাপ্ৰিতা আৰয ৰাষ্ট্ৰ
অপ্ৰতক্ৰমী অপৰাি, পপ্ৰৰিহন আৰয ত াগাদ াগ, প গ ন, আৰয পপ্ৰৰদেশগত আৰয প্ৰিপ গয় পপ্ৰৰিালন আৰয
আন কা গসূিী প্ৰ ভাৰদত গ্ৰহণ কপ্ৰৰদছ প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সহদ াপ্ৰগতা গভীৰ কৰাৰ িাদি।
3. বিঠকেদন আগন্তুক প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সপ্ৰিলনত গ্ৰহণৰ িাদি প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি.ৰ
পপ্ৰৰিহন ত াগাদ াগৰ মযেু পপ্ৰৰকল্পনা আৰয আগন্তুক প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সপ্ৰিলনত স্বাক্ষৰ হ'ি
লগা প্ৰতপ্ৰনেন িযজািযপ্ৰজৰ স্মাৰকপত্ৰ/িয প্ৰি িিাৰ কদৰ, প্ৰ বহদছ অপৰাি প্ৰিষয়সমূহত পৰস্পপ্ৰৰক
আইনী সাহা ুৰ ওপৰত প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. অপ্ৰিদিশন, কূ ননপ্ৰতক সন্থা/িপ্ৰশক্ষণ িপ্ৰতিানসমূহৰ
মাজত পৰস্পপ্ৰৰক সহদ াপ্ৰগতাৰ ওপৰত িযজািযপ্ৰজৰ স্মাৰকপত্ৰ; আৰয কলদবা, শ্ৰী লংকাত
প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. ি যপ্ৰি স্থানান্তৰ তকন্দ্ৰৰ (টিটিএফ) স্থাপনৰ ওপৰত সংদ াগৰ স্মাৰকপত্ৰ।
4. ততওাঁদলাদক সেসু ৰাজুসমূহক উৎসাপ্ৰহত কদৰ প্ৰনজৰ অভুন্তৰীণ িপ্ৰক্ৰয়াসমূহ সম্পূণগ কপ্ৰৰিনল
প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. িনে গ্ৰহণ কৰাৰ িাদি আৰয প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. গাাঁথপ্ৰনৰ অিীনৰ
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প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সপ্ৰিলনত গ্ৰহণ কৰা হ'ি।
5. বিঠকেদন সভাপপ্ৰতৰ িস্তােৰ আেৰপ্ৰণ জনাই পঞ্চম প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সপ্ৰিলন শ্ৰী লংকাত
আদয়াজন কৰাৰ আগন্তুক তকই ামান মাহৰ প্ৰভতৰত সেসু ৰাজুসমূহৰ বসদত আদলািনাৰ প্ৰপছত।
6. বিঠকেনত উদেে কৰা হয় ত ভাৰতত স্থাপন হ'ি লগা, প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. িতৰ আৰয
জলিায়য তকন্দ্ৰ, সম্পূণগ কা গকপ্ৰৰ অতুািযপ্ৰনক সযপ্ৰিিাৰ বসদত প্ৰিপ গয় পূিগ সতকগ িাণী িোন কৰাৰ
িাদি।
7. মন্ত্ৰীদকইজদন পূিগিতী প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সপ্ৰিলনত ভাৰতৰ মাননীয় িিান মন্ত্ৰীদয় ত াষণা কৰা
িহুদতা পেদক্ষপৰ ৰূপায়ণৰ িশংসা কদৰ,
াৰ প্ৰভতৰত আপ্ৰছল জানযোৰী 2021 িনৰ

প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. ষ্টা গ আপ সপ্ৰিলন ভাৰিয ুদেল পদ্ধপ্ৰতত; প্ৰিতীয় প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি.
প্ৰিপ গয় পপ্ৰৰিালন অনযশীলনী তফব্ৰুোৰী 2020 িনত পযৰীত; তফব্ৰুোৰী 2020 িনৰ
প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. তেশসমূহৰ িাদি ড্ৰাগছ সৰিৰাহৰ প্ৰিৰযদদ্ধ জ
যাঁ ৰ ওপৰত সপ্ৰিলান; প্ৰডদিবৰ
2019 িনৰ প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. সপ্ৰিলন জলিায়য পপ্ৰৰপক্ক কৃ প্ৰষ িণালীৰ ওপৰত নতয ন প্ৰেেীত;
গাপ্ৰিনগৰৰ গুজৰা িপ্ৰতিান প্ৰিপ গয় পপ্ৰৰিালনত শংকা জ্ঞাত নগৰ পপ্ৰৰকল্পনাৰ ওপৰত এক ক্ষমতা
প্ৰনমগাণ কমগশালা প্ৰডদিবৰ 2019 িনত; প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. তসনা অনযশীলনী আৰয তসনা িমযেৰ
সপ্ৰিলন পযনাত তিদেবৰ 2018 িনত; নতয ন প্ৰেেীৰ ভাৰত তমািাইল কংদগ্ৰছ 2018ত
প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. মন্ত্ৰী সপ্ৰিলন অদটািৰ 2018 িনত; প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. তেশসমূহৰ
আদমালাসকলৰ িাদি িপ্ৰশক্ষণ সযষমা স্বৰাজ প্ৰিদেশ তসো িপ্ৰতিানত, নতয ন প্ৰেেীত তফব্ৰুোৰী 2020
িনত; প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. তেশসমূহৰ পৰা 24 গদেষক/কমীৰ িপ্ৰশক্ষণ মহাকাশ আৰয প্ৰৰম'
তিপ্ৰঞ্চংৰ ওপৰত উিৰ পূে মহাকাশ িদয়াগ তকন্দ্ৰত, প্ৰিলংত জানযোৰী 2020 িনত; আৰয
প্ৰি.আই.এম.এছ.টি.ই.প্ৰি. তেশৰ প্ৰশক্ষাথীক 30 া িৃপ্ৰি িোন নালন্দা প্ৰিিপ্ৰিেুালয়ত।.
নতু ন বিল্লী
এবিল 01, 2021
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website and may be referred to as the official press release.

