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ভারত-নরওয়ে য ৌথ আয়োয়ের বৈঠয়ের ষষ্ঠ অধিয়ৈশন 

অয়টাৈর 13, 2020 

 
1. ভারত-নরওয়ে য ৌথ আয়োয়ের বৈঠয়ের ষষ্ঠ অধিয়ৈশন এেটি ভার্চু োল ময়ে অয়টাৈর 13, 2020-যত 

অনচধষ্ঠত হয়েয়ে।নরওয়ের প্রধতধনধি দয়লর যনতৃত্ব ধদয়েয়েন নরওয়ের ধৈয়দশ মন্ত্রী মহামানযা কুমারী 
আইয়ন এধরেয়েন যোয়রইয়দ এৈং ভারতীে প্রধতধনধি দয়লর যনতৃত্ব ধদয়েয়েন ভারয়তর ধৈয়দশমন্ত্রী 
মহামানয ড.এে. জেশংের।  

2. দচই মন্ত্রী ধিপাধিে েম্পয়েুর ধৈস্তাধরত প ুায়লার্না েয়রয়েন এৈং উয়েখ েয অগ্রেধতর জনয 
েয়তাষ প্রোশ েয়রয়েন। তারা উয়েখ েয়রয়েন য , জানচোরী 2019-এ প্রিানমন্ত্রী এরনা 
যোলৈায়েরু ধনউ ধদধে েফর ভারত এৈং নরওয়ের ময়িয ৈযাপে অংশীদাধরয়ত্বর জনয এেটি 
ব্লুধপ্রন্ট প্রধতষ্ঠা েয়রয়ে।  

3. যোধভড-19-অধতমাধরর মত আর যোনধেেচই ধৈয়ের যদশগুধলর োয়ে এরেম উয়েখয় ােয 
প্রধতৈন্ধেতা বতধর েয়রধন, অধতমাধরর ধৈরুয়ে যমাোধৈলা েরার জনয ঘধনষ্ঠভায়ৈ 
েহয় াধেতাে তায়দর অঙ্গীোয়রর েথা মন্ত্রীরা পচনরাে উয়েখ েয়রয়েন। বৈধেে েচোিযতা 
যোভযাক্স-এর প্রধতষ্ঠায়ত  এৈং প্রধতয়ষিয়ের ধৈেৈযাপী নযা য প্রাধিয়ে ধনধিত েরার োজয়ে 
উভে মন্ত্রী স্বােত জাধনয়েয়েন।জননী এৈং ধশশুর স্বায়যযর যিয়ে তায়দর ধিপাধিে 
েহয় াধেতার অঙ্গীোয়রর েথা উভে পি পচনরাে েচধনধিত েয়রয়েন। 

4. মন্ত্রীরা েহমত হয়েয়েন য , যোধভড-19  েংেট যথয়ে উত্তরণ আয়রা ধযধতশীল অথুনীধত বতধর েরার 

েচয় াে প্রদান েয়রয়ে।   
5. ৈাধণজয এৈং ধৈধনয়োে (ধডটিআই) ধনয়ে আয়লার্না  া ধেনা ভারয়তর ফ্ল্যােধশপ ো ুক্রয়ম 

নরওয়ের যোম্পাধনগুধলর ৈযৈো েহয় াধেতা এৈং অংশগ্রহণয়ে উদযম প্রদান েয়রয়ে যে 
ধৈষেয়ে উভে পি েন্তুধির োয়থ উয়েখ েয়রয়ে। জানচোরী 2020যত ধদধেয়ত অনচধষ্ঠত 
ধডটিআই-এর প্রথম বৈঠয়ে অনযানয এলাোগুধলর ময়িয োমচধিে, মৎে র্াষ, প ুটন, দিতা 
ধৈোশ, িচ ি, িচ ি এৈং মাঝারী মায়পর উয়দযাে(এমএেএমই)এৈং পচনৈুযৈহা ু শধিগুধলয়ে 
অতভভু ি েরার জনয েহয় াধেতার যিেগুধলয়ে ধর্ধিত েয়রয়ে।    

6. উভেপি , ৈাধণধজযে এৈং অথুননধতে েম্পয়েু অৈযৈহৃত েম্ভাৈনাগুধলয়ে ৈাস্তয়ৈ পধরণত 
েরার জনয  ধিপাধিে ৈাধণজযয়ে প্রোধরত েরার যিয়ে তায়দর অঙ্গীোরয়ে পচনরাে 
েচধনধিত েয়রয়েন। দচই মন্ত্রী ভারত এৈং ইএফটিএ ৈাধণজয র্চ ধি দ্রুত েম্পন্ন হৈার আশা 
ৈযি েয়রয়েন।  

7. োমচধিে আয়লার্নার উয়েখয় ােয অগ্রেধত এৈং ভারত এৈং নরওয়ে উভে যদয়শ ধনধদুি 
ধৈয়শষ ধেেচ যিয়ে য মন, মৎের্াষ,জলজ পালন, োমচধিে ৈযৈহায়রর জনয েৈচজ প্র চধি, 
যভয়েল ধনমুাণ, জাহাজ পচনৈুযৈহা ু েরণ এৈং েৈচজ ৈন্দর েম্ভাৈনার েধিধলত ধক্রোর 



ধযধতশীল ধৈোয়শর জনয েৈচজ অথুনীধতর উপয়র টা্ক  যফােু িারা েৃহীত উয়দযােয়ে দচই পি 
েয়তায়ষর োয়থ উয়েখ েয়রয়েন। অনচয়মাদনয় ােয ৈৃধে এৈং েমুেংযান বতধর েয়র মহাোের 
েচরিার োহা যায়থু েৈচজ অথুনীধতয়ত েহয় াধেতার েম্ভাৈনার উপয়র মন্ত্রীরা যরখাপাত 
েয়রয়েন।   

8. েমচি েম্পধেুত, োমচধিে, হাইয়রাোৈুনে, পধরয়ৈশ, ধৈজ্ঞান এৈং প্র চধিয়ত জয়েন্ট ওোরধেং 
গ্রুপ (য়জডধিউধজ)-র অিীয়ন েৃহীত ো ুেলাপয়ে উভেপি উয়েখ েয়রয়েন।দচই যদয়শর 
ময়িয েহয় াধেতার যিয়ে ধৈয়শষত, েহনীে ধৈোশ লিয অজুয়ন, জলৈােচ পধরৈতুয়নর 
যমাোধৈলাে এৈং েৈচজ অথুনীধতর প্রধত অগ্রেরতাে যজডধিউধজ প্রদত্ত উদযম এৈং ধদশার 
তাৎপয় ুর উপয়র উভে মন্ত্রী যরখাপাত েয়রয়েন।   

9.  ধৈেৈযাপী শাধত এৈং েচরিা ৈজাে রাখার যিয়ে রাষ্ট্রপচয়ের যেন্দ্রীে ভভ ধমোর উপয়র উভে 
মন্ত্রী যজার আয়রাপ েয়রয়েন। এখন ভারত এৈং নরওয়ে হল রাষ্ট্রপচয়ের ধনরাপত্তা পধরষয়দর 
আোমী ধনৈুাধর্ত েদেয।েদেযপয়দর 2021-22  যমোদোলীন  েময়ে ধনরাপত্তা পধরষয়দর 
ধৈষেগুধলয়ে ধনয়ে ৈধরষ্ঠ আধিোধরে স্তয়র ধনেধমত পরাময়শু ধনয়োধজত থাোর জনয উভে 
পি েহমত হয়েয়ে।  

10. দচই পি আেধলে, ৈহুপাধিে এৈং বৈধেে স্বায়থুর ধৈষেগুধল ধনয়ে দধৃিভধঙ্গর ধৈধনমে 
েয়রয়েন।  

11. পারষ্পধরে েচধৈিামত ধদনিয়ণ ওেয়লায়ত পরৈতী দফার য ৌথ আয়োয়ের বৈঠে আয়োজন 
েরার জনয উভেপি ধেোত গ্রহণ েয়রয়ে। 

 
ধনউ ধদধে 
অয়টাৈর 13, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


