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প্রধানমন্ত্রীয়ে জি৭ শীর্ ষ সজিলনৰ দ্বিতীে দ্বিনা িুখন অদ্বধয়েশনত য াগ 

দ্বিয়ে 

জনু 13, 2021 
 

প্রধানমন্ত্রী শ্ৰী নয়ৰন্দ্ৰ যমািীয়ে, জি৭ শীর্ ষ সজিলনত আউটদ্বৰচ অদ্বধয়েশনৰ দ্বিতীে দ্বিনা – “মুক্ত 

সমাি আৰু অর্ ষনীদ্বত আয় ৌ এয় লয়গ গদ্বি তুদ্বলম” আৰু “িলোেু আৰু প্র ৃদ্বতৰ সেুিােন 

 দ্বৰম” শীর্ ষ  িুটা আয়লাচনাত য াগ দ্বিয়ে। 

মুক্ত সমাি শীর্ ষ  আয়লাচনাত শ্ৰী যমািীয়ে প্রধান েক্তা দ্বিচায়ে িনাে য  ভাৰতীে সভযতাত 

গণতন্ত্র আৰু স্বাধীনতা অদ্বেয়েিয অঙ্গ। মুক্ত সমািৰ দ্বের্য়ে দ্বেদ্বভন্ন যনতৃেনৃ্দৰ সসয়ত যতয় া োঁ 

চাইোৰ িগতৰ দ্বনৰােত্তািীনতা আৰু ভুল তর্য প্রচাৰৰ প্রসঙ্গত উয়িগ প্র াশ  দ্বৰয়ে। চাইোৰ 

িগতৰ মাধযম  গণতাদ্বন্ত্র  মূলযয়োধ  আগেিাই সল য া াৰ  ামত েযেিাৰ  ৰাৰ ওেৰত 

গুৰুত্ব দ্বি যতওোঁ  ে য  ইোৰ অেেযেিাৰ  দ্বৰয়ল নি'ে। দ্বেশ্বৰ য ায়না য ায়না প্রদ্বতষ্ঠানৰ 

অগণতাদ্বন্ত্র  আৰু অসাময নীদ্বত অনুসৰণ  দ্বৰ েদ্বৰচালনাৰ দ্বিশয়টাৰ  র্া উয়েখ  দ্বৰ 

প্রধানমন্ত্রীয়ে মুক্ত সমািত েহুোদ্বি  েযেস্থােনাৰ সংস্কাৰ  সোয়তাক  ভাল অঙ্গী াৰ েুদ্বল 

মন্তেয  দ্বৰয়ে। সেঠ ৰ যশর্ত যনতৃেনৃ্দই এটা মকু্ত সামাজি  েযেস্থা গ্রিণৰ  র্া স য়ে। 

িলোে ুেদ্বৰেতষন শীর্ ষ  আয়লাচনাত প্রধানমন্ত্রীয়ে স য়ে, এই গ্রিৰ িলোে,ু িীেকেদ্বচত্ৰ্য আৰু 

মিাসাগৰ ৰিা  দ্বৰেকল ি'যল যিশসমূিৰ এ   উয়িযাগত যসইয়টা সম্ভে নিে। যতওোঁ  িলোে ু

েদ্বৰেতষন সংক্রান্ত সমসযাৰ সমাধানৰ োয়ে সমষ্টিগত উয়িযাগৰ আহ্বান িনাইয়ে। িলোে ু

েদ্বৰেতষন যৰাধত ভাৰতৰ িৃি অঙ্গী াৰৰ  র্া উয়েখ  দ্বৰ প্রধানমন্ত্রীয়ে ২০৩০ চনৰ দ্বভতৰত 

ভাৰতীে যৰ'যলৰ  াে ষন দ্বনিঃসৰণ সমূ্পণ ষ েন্ধ  ৰাৰ প্রদ্বতশ্রুদ্বতৰ  র্া িনাইয়ে। যেদ্বৰে চুজক্তৰ 

োস্তোেনত দ্ব  অঙ্গী াৰ  ৰা সিয়ে, জি২০ যগাষ্ঠীভুক্ত যিশসমূিৰ দ্বভতৰত ভাৰয়তই এ মাত্ৰ্ 

সষ্টঠ  ের্ত আগু াইয়ে। যতওোঁ িুটা েিৃৎ আন্তিষাদ্বত  উয়িযাগত ভাৰতৰ ভূদ্বম াৰ  র্া উয়েখ 

 দ্বৰয়ে। এইদ্বেলা  ি'ল – দ্বচদ্বিআৰআই আৰু আন্তিষাদ্বত  যসৌৰ যিাট। িলোেুৰ েদ্বৰেতষন 

যৰাধত আৰু অদ্বধ  আদ্বর্ ষ  সিােতাৰ প্রয়োিনীেতাৰ ওেৰত গুৰুত্ব দ্বি প্রধানমন্ত্রীয়ে 

উন্নেনশীল যিশসমূিৰ োয়ে এটা সমষ্টিগত উয়িযাগৰ ওেৰত গুৰুত্ব দ্বিয়ে। িলোে ুেদ্বৰেতষন 

সমসযাৰ সমাধানৰ োয়ে এটা সে ষাঙ্গীন উয়িযাগ গ্রিণ  দ্বৰে লাদ্বগে।  াৰ সিােত এই 

সমসযাসমূিৰ প্রশমন, ইোৰ োয়ে প্রয়োিনীে েযেস্থা গ্রিণ, প্র ুজক্ত িস্তান্তৰ, সাময আৰু 

িীেন াত্ৰ্াৰ েদ্বৰেতষন ঘটাে লাদ্বগে। 

মুক্ত আৰু গণতাদ্বন্ত্র  সমাি তর্া অর্ ষনীদ্বতত স্বাস্থয, িলোে ু েদ্বৰেতষন আৰু অর্ ষনীদ্বতৰ 

েুনৰুদ্ধাৰৰ িয়ৰ আন্তিষাদ্বত  সমসযাসমূিৰ যমা াদ্বেলা  দ্বৰেকল সিমদ্বম ষতা আৰু ঐ যৰ 



ওেৰত গুৰুত্ব দ্বি প্রধানমন্ত্রীয়ে দ্ব  েক্তেয িাষ্টি ধয়ৰ, যসো সজিলনত অংশগ্রিণ াৰী যনতৃেনৃ্দৰ 

িাৰা সমািৃত সিয়ে। 
 

নতুন দিল্লী 
জনু 13, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


