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প্রধানমন্ত্রী জি৭ শীর্ ষ সম্মেলম্মনর দ্বিতীয় দ্বিম্মন িুটি অদ্বধম্মেশম্মন য াগ 

দ্বিম্ময়ম্মেন 
জনু 13,2021 

 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নম্মরন্দ্র যমািী, জি৭ শীর্ ষ সম্মেলম্মন আউিদ্বরচ অদ্বধম্মেশম্মনর দ্বিতীয় দ্বিম্মন – “মুক্ত সমাি ও 

অর্ ষনীদ্বত আোরও একসম্মে গম্ম়ে তুলম্মো” এেং “িলোয় ু ও প্রকৃদ্বতর সেুিায়ন ঘিাম্মো” শীর্ ষক িুটি 

আম্মলাচনায় য াগ দ্বিম্ময়ম্মেন। 

 

মুক্ত সমাি শীর্ ষক আম্মলাচনায় শ্রী যমািী প্রধান েক্তা দ্বিম্মসম্মে িানান, ভারতীয় সভযতায় গণতন্ত্র এেং 

স্বাধীনতা অদ্বেম্মেিয অে। মুক্ত সমাম্মির দ্বের্ম্ময় দ্বেদ্বভন্ন যনতৃেমৃ্মের সম্মে দ্বতদ্বনও সাইোর িগম্মতর 

দ্বনরাপত্তািীনতা এেং ভুল তর্য প্রচাম্মরর প্রসম্মে উম্মিগ প্রকাশ কম্মরম্মেন। সাইোর িগম্মতর মাধযম্মম 

গণতাদ্বন্ত্রক মূলযম্মোধম্মক এদ্বগম্ময় দ্বনম্ময়  াওয়ার কাম্মি েযেিার করার উপর গুরুত্ব দ্বিম্ময় দ্বতদ্বন েম্মলম্মেন, এর 

অপেযেিার করম্মল চলম্মে না। দ্বেম্মের যকাম্মনা যকাম্মনা প্রদ্বতষ্ঠাম্মনর অগণতাদ্বন্ত্রক ও অসাময নীদ্বত অনুসরণ 

কম্মর পদ্বরচালনার দ্বিকটির কর্া উম্মেখ কম্মর প্রধানমন্ত্রী, মুক্ত সমাম্মি েহুপাদ্বিক েযেস্থাপনার সংস্কারম্মক 

সে যর্ম্মক ভাম্মলা অেীকার েম্মল মন্তেয কম্মরম্মেন। বেঠম্মকর যশম্মর্ যনতৃেেৃ একটি মুক্ত সামাজিক েযেস্থা 

গ্রিম্মণর কর্া েম্মলম্মেন। 

 

িলোয় ু পদ্বরেতষন শীর্ ষক আম্মলাচনায় প্রধানমন্ত্রী েম্মলম্মেন, এই গ্রম্মির িলোয়,ু িীেবেদ্বচত্র এেং 

মিাসাগর রিা করম্মত িম্মল যিশগুদ্বলর একক উম্মিযাম্মগ যসটি সম্ভে নয়। দ্বতদ্বন িলোয় ুপদ্বরেতষন সংক্রান্ত 

সমসযার সমাধাম্মনর িনয সমটিগত উম্মিযাম্মগর আহ্বান িাদ্বনম্ময়ম্মেন। িলোয় ুপদ্বরেতষন যরাম্মধ ভারম্মতর 

িৃঢ় অেীকাম্মরর কর্া উম্মেখ কম্মর প্রধানমন্ত্রী, ২০৩০ সাম্মলর মম্মধয ভারতীয় যরম্মলর কাে ষন দ্বনিঃসরণ সম্পূণ ষ 

েন্ধ করার প্রদ্বতশ্রুদ্বতর কর্া িাদ্বনম্ময়ম্মেন। পযাদ্বরস চুজক্তর োস্তোয়ম্মন য  অেীকার করা িম্ময়ম্মে, জি২০ 

যগাষ্ঠীভুক্ত যিশগুদ্বলর মম্মধয ভারতই একমাত্র সটঠক পম্মর্ এম্মগাম্মে। দ্বতদ্বন িুটি েিৃৎ আন্তিষাদ্বতক 

উম্মিযাম্মগ ভারম্মতর ভূদ্বমকার কর্া উম্মেখ কম্মরম্মেন।  

এগুদ্বল িল – দ্বসদ্বিআরআই এেং আন্তিষাদ্বতক যসৌর যিাি। িলোয়ুর পদ্বরেতষন যরাম্মধ আম্মরা যেদ্বশ 

আদ্বর্ ষক সিায়তার প্রম্ময়ািনীয়তার ওপর গুরুত্ব দ্বিম্ময় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নশীল যিশগুদ্বলর িনয একটি 

সমটিগত উম্মিযাম্মগর উপর গুরুত্ব দ্বিম্ময়ম্মেন। িলোয়ু পদ্বরেতষন সমসযার সমাধাম্মনর িনয় একটি সে ষােীন 

উম্মিযাগ গ্রিণ করম্মত িম্মে।  ার সািাম্ম য এই সমসযাগুদ্বলর প্রশমন, এর িনয প্রম্ময়ািনীয় েযেস্থা গ্রিণ, 

প্র ুজক্ত িস্তান্তর, সাময এেং িীেন াত্রার পদ্বরেতষন ঘিাম্মত িম্মে। 



মুক্ত ও গণতাদ্বন্ত্রক সমাি এেং অর্ ষনীদ্বতম্মত স্বাস্থয, িলোয় ুপদ্বরেতষন ও অর্ ষনীদ্বতর পুনরুদ্ধাম্মরর মম্মতা 

আন্তিষাদ্বতক সমসযাগুদ্বলর যমাকাদ্বেলা করম্মত সিমদ্বম ষতা ও ঐম্মকযর ওপর গুরুত্ব দ্বিম্ময় প্রধানমন্ত্রী য  

েক্তেয যপশ কম্মরন, তা সম্মেলম্মন অংশগ্রিণকারী যনতৃেমৃ্মের কাম্মে সমািৃত িম্ময়ম্মে। 

 

 

নিউ নিনি 

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. 

 

 


