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প্ৰধানমন্ত্ৰী
২০ ডশখে
ইউৰোপীে
প্ৰডত লক্ষয

শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে ২১-২২ নৰেম্বে, ২০২০ত ম ৌডি আেেে দ্বাো আৰোডিত ১৫শ ডিসডিলনত ভাগ লে। এই ডশখে সডিলনত ১৯খন সদসয োষ্ট্ৰে শাসনাধযক্ষ/োষ্ট্ৰাধযক্ষ,
সংঘ, অনয আমডন্ত্ৰত মদশ আেু আন্তঃোষ্ট্ৰীে সংগঠৰন ভাগ লে। ম াডভি-১৯ মহামােীে
োডখ এই ডশখে সডিলন ভা ুু ৰেল মাধযমত সঞ্চাডলত ো হহডিল।

২৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ম ৌডি আেেে শাস আেু মতওঁে মনতৃ ত্ব এই েিেে ডি-২০ে সফল অধযক্ষতাে
োৰে অডভনন্দন িনাে আেু ২০২০ত ম াডভি-১৯ মহামােীে দ্বাো সৃষ্ট প্ৰতযাহ্বান আেু োধা সৰেও
ভা ুু ৰেল মাধযমত ডদ্বতীে ডি-২০ ডশখে সডিলনে সফল আৰোিন ো োৰে প্ৰশংসা ৰে।
৩৷ ম ৌডি আেেে অধযক্ষতাে িডেেৰত আৰোডিত এই ডশখে সডিলনে মুখয ডেষে আডিলস ৰলাৰ
২১শ শডত াত সুৰ াগ প্ৰদান
ো। এই সডিলনত প্ৰধানক
ম াডভি-১৯ মহামােীৰে
মমা াডেলা োে ওপেত অডধ মৰনাৰ াগ ডদো হে। দুডদনে এই ডশখে সডিলনে মুখয এৰিণ্ডা
অনুসডে দুখন সত্ৰ আৰোিন
ো হে। এই সমেৰিাোত ম াডভি মহামােীে ওপেত ডনেন্ত্ৰণ
আডনেকল, অৰ্ুকনডত
সংস্কাে সাধন
ডেেকল আেু া ডেডেলা
োহাল োডখেকল আেু এ
সমাৰেসী, দীঘুস্থােী আেু সু ল ভডেষযৎ ডনমুাণে ওপেত মৰনাৰ াগ ডদো হে। ইোে উপডেও এই
দুডদনত মহামােীৰে মমা াডেলা োে প্ৰস্তুডত আেু ডেশ্বে সুেক্ষা সন্দভু ত আৰলা নাে পডে ল্পনাও
ইোে অংশ হে।
৪৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে ে ম
ৰোণা মহামােী মানে ইডতহাসত এটা মহত্বপূণু মমাে
আেু ম াডভি মহামােী ডদ্বতীে ডেশ্ব ুদ্ধে ডপিে সোৰতাক িাঙে প্ৰতযাহ্বান। মতওঁ ে ম ডি-২০
মদশসমূৰহ ডনিে
ু া ম েল অৰ্ুকনডত
েযেস্থা সুডস্থে
ো, ডনৰোগ আেু োডণিযৰত সীমােদ্ধ
নাোডখ পৃডৰ্েীে সংেক্ষণে ওপেৰতা ডেৰে না ো দে াে। মতওঁ ইোে োৰে ডনণুাে পদৰক্ষপে
আহ্বান িনাে আেু ে ম আডম স ৰলাৰে মানেতাে ভডেষযতে নযাসেক্ষ ।
৫৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ে ম
ৰোণাে পো পডেত্ৰাণ মপাোে ডপিত নতু ন হেডশ্ব সূ াং হতোে
োে প্ৰৰোিন হ'ে, 'ত াডেটা প্ৰধান ডেষে অন্তভুু ক্ত আৰি। এই অনুসডে প্ৰডতভাে ডেশাল মসঁতু
ডনমুাণ হও , প্ৰ ুডক্তগত প্ৰাডি সমািে স ৰলা মেণীকলৰ হও , পােদশী শাসন েযেস্থা হও আেু
পৃডৰ্েীে সংেক্ষণে ভাে হও । এই াডেটা ৰ্া মনত োডখৰহ ডি-২০ে মদৰশ এখন নতু ন ডেশ্বে
আধােডশলা োডখে পাৰে।
৬৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ে ম ম াো দশ ডেলা ত পুঁডি আেু ডেত্তে ওপেত অডধ মিাে ডদো হহৰি,
ড ন্তু এডতো মাডি-ডস্কডলং আেু ডে-ডস্কডলঙে ওপেত মিাে ডদোে সমে আডহ হগৰি াৰত মানে

প্ৰডতভাে ডেশাল মসঁতু ডনমুাণ হ'ে পাৰে। ই ম েল নাগডে ে গডেমাৰ
নেঢ়াে, েেং আমাে
নাগডে স লে সিুখকল আডহেলগীো সং টে মমা াডেলা ডেেকল মতওঁৰলা
অডধ ডস্থডতস্থাপ
ডে তু ডলে। মতওঁ লগৰত ে ম নতু ন প্ৰ ুডক্তে ম াৰনা পডেসংখযাই িীেন সহি ো তৰ্া
িীেনে মানদণ্ডে ওপেত পডেেলগীো ইোে প্ৰভােে ওপেত আধাডেত মহাো দে াে।
৭৷ শ্ৰী মমাদীৰে শাসন েযেস্থাত পােদডশুতা েৰঢ়াোে আহ্বান িনাে াৰত মানুহে মািত আত্মডেশ্বাস
েঢ়াে পো াে আেু মতওঁৰলা স ৰলা সম্ভােয প্ৰতযাহ্বানৰে মমা াডেলা ডেেকল অনুপ্ৰাডণত হে।
মতওঁ লগৰত ে ম আডম ডনিৰ পডেৰেশ আেু প্ৰ ৃ ডতে গো ী েুডল নাভাডে তাে সংেক্ষ মহাো
উড ত। ই আমা এ সামডি আেু সুস্থ িীেন হশলীে ডদশত অনুপ্ৰাডণত ডেে, ইোে এৰ াটা
ডসদ্ধান্তে মেঞ্চমা ু প্ৰডত ম ডপটা ােুন ফু টডপ্ৰণ্ট হ'ে পাৰে।
৮৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে পোমশু ডদৰে ম এডতো ঘেে পোই াম সম্পাদন োৰটা া ু েী হহৰি, মসৰে
ডি-২০ মদশসমূৰহ এটা ভা ুু ৰেল সড োলে গঠন ো দে াে, 'ত নডৰ্-পত্ৰ সংেক্ষণ ডেে পো
াে।
৯৷ ১৫শ ডি-২০ ডশখে সডিলন ২২ নৰেম্বে, ২০২০হলৰ
ডলে আেু সমাপন ডদেসত মঘাষণা পত্ৰ
িাডে ো হ'ে আেু ম ৌডি আেেে দ্বাো সমূহে অধযক্ষতা ইটালী অপুণ ো হ'ে।
নতু ন দিল্লী
নৱেম্বৰ 21, 2020
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