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20তম ভাৰতীয় মহাসাগৰ সীমান্ত সন্থাৰ মন্ত্ৰী পৰৰষদৰ বৈঠক 
ডিচেম্বৰ 17, 2020 
 
1. ডিচেশ ডিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাডযিক মন্ত্ৰী, শ্ৰী ডি মূৰলীধৰচে িাৰতীয় প্ৰডতডিডধত্বৰ নিতৃত্ব কচৰ 

20তম িাৰতীয় মহাসাগৰ সীমান্ত সন্থা (আই অ’ আৰ এ) মন্ত্ৰী পডৰষেৰ (ডে অ’ এম) বিঠকত 
ডি আই অ’ আৰ এ সিাপডত ইউ এ ই-নয় িাৰেয িচেল ধৰচে আচয়াযি কচৰ 17 ডিচেম্বৰ 2020 
তাডৰচে। বিঠকেিত 22েি সেসি নেশ আৰয 10 আচলােিা আংশীোচৰ অংশগ্ৰহে কচৰ। বিঠকেিত 
আই অ’ আৰ এ সেসি নেশসমূহৰ মাযত পাৰস্পডৰক ৰযডেৰ িহুচতা আঞ্চডলক আৰয ডিশ্বিিাপী 
ডিষয়ৰ ওপৰত আচলােিা কৰা হয়। মন্ত্ৰী পডৰষচে এডমচৰটস প্ৰজ্ঞাপি আৰয আই অ’ আৰ এ-ৰ 
সংহডত আৰয সহচিাডগতা িাষি অেলম্বি কচৰ নকাডিি-19 মহামাৰীৰ প্ৰডতডিয়াত। 
 

2. ৰাডযিক মন্ত্ৰীচয়, ডিযৰ িাষিত, আই অ’ আৰ এ-ৰ গুৰযত্ব উচেচে কচৰ এক মঞ্চ ডহোচপ িাৰতীয় 
মহাসাগৰ অঞ্চল আৰয িহল ইচডা-নপডেডিকত আঞ্চডলক সহচিাডগতাৰ িাচি। নতওঁ িাৰতৰ অেোি 
উচেে কচৰ, সমন্বয়মূলক নেশ ডহোচপ, আই অ’ আৰ এ-ৰ েযটা অগ্ৰাডধকাৰ নেত্ৰত ডি বহচে, 
ডিপিযয় শংকা পডৰোলি আৰয অধিয়ি, ডিজ্ঞাি আৰয প্ৰিযডি। প্ৰাক-নকাডিি ডিসৃ্তত পযিচৰাদ্ধাৰক 
মিত ৰাডে, ৰাডযিক মন্ত্ৰীযচি পৰম্পৰাগত ঔষধ আৰয স্বাস্থ্ি পিযটিৰ নেত্ৰত অডধক সহচিাডগতাৰ 
আহ্বাি কচৰ আই অ’ আৰ এ সেসি ৰাযিচিাৰৰ মাযত। আই অ’ আৰ এ-ক অডধক শডিশালী 
কৰাৰ িাৰতৰ প্ৰডতশ্ৰুডতল আগলল ডি, মন্ত্ৰীগৰাকীচয় আই অ’ আৰ এ সডেিালয়ত িাৰতৰ দ্বাৰা 
এযি তথ্ি প্ৰিযডি ডিচশষজ্ঞ স্থ্াপিৰ কথ্া উচেে  
কচৰ আৰয আগলল ন াষো কচৰ িাৰতৰ পেচেপসমূহ ই-কািযালয় ৰূপায়চিচৰ আৰয আই অ’ আৰ এ 
সডেিালয়ত মহাত্মা গান্ধী পযডথ্িঁৰাল স্থ্াপচিচৰ। 
 

3. আই অ’ আৰ এ-ৰ প্ৰডতষ্ঠাপক সেসি ডহোচপ, িাৰচত প্ৰডতশ্ৰুডতিদ্ধ বহচে ইয়াৰ ডিকাশত 1997 
েিত ইয়াৰ আৰম্ভডেচৰ পৰা। 2011 েিৰ িাৰতৰ আই অ’ আৰ এ সিাপডতত্বৰ সময়ত, আই অ’ 
আৰ এ-নয় েয়টা অগ্ৰাডধকাৰ নেত্ৰ অেলম্বি কচৰ ডি ইয়াৰ সকচলা কািযৰ ডিচেযশক িীডত। িাৰচত 
আই অ’ আৰ এ-ক এক সযকীয়া মঞ্চ িযডল গেি কচৰ শাডন্ত ডস্থ্ৰতা আৰয প্ৰেয িযি প্ৰোৰৰ িাচি ইচডা-
নপডেডিকত িডধযত আন্তঃআঞ্চডলক আংশীোৰীত্বৰ নিাচগডে। 
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