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বৈশ্বিক ভারতীয় বৈজ্ঞাশ্বিক (VAIBHAV) 2020 শীর্ষ সম্মেলম্মি মািিীয় 
প্রধািমন্ত্রীর উম্মবাধিী ভার্ণ  

 অক্টোবর 02,2020  

3000 এর বৈশী অ্যাকাম্মেশ্বমশ্বশয়াি এৈং ভারতীয় ৈংম্মশাদূ্ভত শ্বৈজ্ঞািী এৈং 10,000 এর বৈশী 
ভারতীয় শ্বৈজ্ঞািী এই শীর্ষ সম্মেলম্মি অ্ংশগ্রহণ কম্মরশ্বিম্মলি।  

বৈশী সংখ্যক কমৈয়সীম্মের শ্বৈজ্ঞাম্মির প্রশ্বত আকর্ষণ ৈাশ্বিম্ময় বতালা উশ্বিতঃ প্রধািমন্ত্রী  

ভারম্মত বেস সংস্কাম্মরর অ্গ্রগণযতা শ্বশল্প এৈং অ্যাকাম্মেশ্বময়ার জিয সুম্ম াগ বতশ্বর হম্মৈঃ প্রধািমন্ত্রী  

ভারম্মতর লক্ষ্য 2025 সাম্মলর মম্মধয বেশ বেম্মক  ক্ষ্মা শ্বিমূষল করাঃ প্রধািমন্ত্রী   

  “ এই সমক্ের প্রক্েোজন হক্ে ববশী সংখ্যক কম বেসীক্ের ববজ্ঞোক্নর প্রবি আকর্ষণ বোড়োক্নো 
বনবিি করো।এই জনয আমোক্ের অবশযই ইবিহোক্সর ববজ্ঞোন এবং ববজ্ঞোক্নর ইবিহোস ববর্ক্ে েক্ষ 
হক্ি হক্ব”-  বববিক ববজ্ঞোবনক(VAIBHAV)শীর্ষ সক্েলন যো ববক্েক্শ এবং বেক্শ বসবোসকোরী 
ভোরিীে গক্বর্ক এবং অযোকোক্েবমবশেোনক্ের একটি ববি ভোর্চষ েোল শীর্ষ সক্েলন িোর উক্বোধনী 
ভোর্ক্ণ মোননীে  প্রধোনমন্ত্রী শ্রী নক্রন্দ্র বমোেী এই কথোগুবল বক্লক্েন। 

“ বভএআইববএইর্এবভ শীর্ষ সক্েলন 2020 ভোরিএবং ববক্ি ববজ্ঞোন এবং উদ্ভোবক্নর উেযোপন। 
আবম এক্ক বলব বৃহৎ মক্নর প্রকৃি সঙ্গম, এই জমোক্েক্ির মোধযক্ম আমরো বক্সবে ভোরি এবং 
আমোক্ের গ্রহক্ক আক্রো ক্ষমিোশোলী কক্র বিোলোর জনয”, বিবন বক্লন।  

শ্রী নক্রন্দ্র বমোেী বক্লক্েন বয ববজ্ঞোবনক গক্বর্ণো এবং উদ্ভোবন বৃবি করোর জনয ভোরি সরকোর 
প্রর্চর বযবস্থো বনক্েক্ে বকননো সোমোবজক-অথষননবিক পবরবিষ ক্নর প্রক্র্ষ্টোর মলূ জোেগোটি হল ববজ্ঞোন।  

প্রবিক্র্ধক বো ভযোকবসন বিবর করোর জনয ভোরক্ির বৃহৎ প্রক্র্ষ্টো এবং টীকো বেওেোর বপ্রোগ্রোম 
কোযষকরী করোর কথো প্রধোনমন্ত্রী উক্েখ্ কক্রক্েন।  

 বিবন বক্লক্েন বয ভযোকবসন উৎপোেক্ন েীর্ষকোলীন বেে  ভোঙ্গো বগক্ে। আমোক্ের সংক্রমণ মচবির 
বপ্রোগ্রোক্ম 2014 সোক্ল র্োরটি নিচ ন ভযোকবসন প্রবিষ ন করো হক্েক্ে। িোর মক্ধয বরোটো ভযোকবসনটি 
বেশীে প্রযচবিক্ি বিবর।  



ববক্ির লক্ষয বথক্ক পোাঁর্ বের আক্গ 2025 সোক্লর মক্ধয ভোরি বথক্ক যক্ষ্মো বনমূষল করোর বয 
উচ্চোশোমূলক বমশন ভোরি বনক্েক্ে িোর কথো বিবন উক্েখ্ কক্রক্েন।  

শ্রী নক্রন্দ্র বমোেী জোিীে বশক্ষো নীবি 2020-র কথো উক্েখ্ কক্রক্েন যো বিন েশক পর এবং রোষ্ট্র 
জচক্ড় পচঙ্খনোপচঙ্খ পরোমশষ এবং ববিক্কষ র পর আনো হক্েক্ে। এই নীবির লক্ষয ববজ্ঞোক্নর প্রবি বকৌিূহল 
বোবড়ক্ে বিোলো এবং ববজ্ঞোন গক্বর্ণোে অিীব প্রক্েোজনীে বজোর বেওেো। কম বেসী প্রবিভোক্ের 
প্রবিপোলন করক্ি এটি উন্মচি এবং ববসৃ্তিবভবি যচি পবরক্বশ প্রেোন কক্র।  

বেস সংস্কোক্র ভোরক্ির অগ্রগণযিো মোননীে প্রধোনমন্ত্রী উক্েখ্ কক্রক্েন যো বশল্প এবং অযোকোক্েবমেোর 
জনয সচক্যোগ এক্ন বেক্ব।   

বলসোর ইন্টোরক্েক্রোবমটোর গ্রযোবভক্টশনোল ওক্েভ অবজোরক্ভটবর ,সোনষ(CERN) এবং ইন্টোরনযোশনোল 
থোক্মষোবনউবিেোর এক্সক্পবরক্মন্টোল বরঅযোটর (ITER) এ ভোরিীে অংশীেোরক্ের কথো উক্েখ্ কক্র 
বিবন ববজ্ঞোবনক গক্বর্ণোর গুরুে এবং ববি স্তক্র িোর উন্নবির প্রক্র্ষ্টোর উপর আক্লোকপোি 
কক্রক্েন। 

সচপোরকম্প্চযটিং এবং সোইবোর বেবজকযোল বসক্েক্মর উপর ভোরক্ির গুরুেপূণষ বমশক্নর কথো বিবন 
উক্েখ্ কক্রক্েন। কৃবিম বচবিমিো, রক্বোটিক্স, বসন্সরস এবং ববগ েোটো অযোনোলোইবসক্সর ববর্ক্ে 
বমৌবলক গক্বর্ণো এবং প্রক্েোগ সম্বক্ে বলোর পর বিবন বক্লক্েন বয এটি ভোরক্ির েোটষ আপ বসটর 
এবং উৎপোেন বৃবি করক্ব।  

ভোরক্ি ইবিমক্ধয 25 টি উদ্ভোবনমূলক প্রযচবিগি হোব বিবর হক্েক্ে এবং িো েোটষ আপ পবরক্বক্শর 
সমৃবি আক্রো ববৃি করক্ব।  

বিবন বক্লক্েন বয কৃর্কক্ের সোহোযয করক্ি ভোরক্ির প্রক্েোজন সক্বষোচ্চ গুণমোক্নর গক্বর্ণো। েোল 
এবং খ্োেয শক্সযর উৎপোেন বৃবি করোর জনয বিবন ভোরিীে ববজ্ঞোনীক্ের প্রশংসো কক্রক্েন।  

মোননীে প্রধোনমন্ত্রী বক্লন বয যখ্ন ভোরক্ির অগ্রগবি হে িখ্ন ববক্িরও অগ্রগবি হে।  

মোননীে প্রধোনমন্ত্রী বক্লক্েন বয বভএআইববএইর্এবভ(VAIBHAV) সংক্যোগ এবং অবেোন রোখ্োর বক্ষক্ি 
ববরোট সচক্যোগ উপবস্থি কক্রক্ে; যখ্ন ভোরি সমৃিশোলী হে িখ্ন ববিও এবগক্ে যোে। 
বভএআইববএইর্এবভ(VAIBHAV) বক বৃহির বমধোর সঙ্গমস্থল বক্ল উক্েখ্ কক্র বিবন বক্লক্েন বয এই 
প্রক্র্ষ্টোগুবল আেশষ গক্বর্ণোর পবরক্বশ বিবর করক্ি, পরম্প্রো এবং আধচবনকিোর বমলবেক্ন সমৃবি 

সৃবষ্ট করক্ি সোহোযয করক্ব। এই বববনমেগুবল বনবিিভোক্বই উপক্যোগী হক্ব এবং বশক্ষো ও গক্বর্ণোর 
উপর কোযষকরী সহক্যোবগিো এবগক্ে বনক্ে যোক্ব। ববজ্ঞোবনক এবং গক্বর্কক্ের প্রক্র্ষ্টো একটি আেশষ 

গক্বর্ণোর পবরক্বশ বিবর করক্ি সোহোযয করক্ব। 



মোননীে প্রধোনমন্ত্রী উক্েখ্ কক্রক্েন বয ববি মক্ে ভোরিীে অবভবোসীরো হক্ে  ভোরক্ির র্মৎকোর 
রোষ্ট্রেিূ। আগোমী প্রজক্ন্মর জনয একটি বনরোপে এবং সমৃিশোলী ভববর্যি গঠন করোর স্বপ্ন 
বোস্তবোবেি করক্ি এই শীর্ষ সক্েলক্নর উবর্ি সোমক্নর বেক্ক েবৃষ্টপোি করো। আমোক্ের কৃর্কক্ের 
সোহোযয করক্ি ভোরি র্োে সক্বষোচ্চ স্তক্রর ববজ্ঞোবনক গক্বর্ণো। এই শীর্ষ সক্েলন বশক্ষো এবং 
গক্বর্ণোর বক্ষক্ি কোযষকরী সহক্যোবগিোক্ক এবগক্ে বনক্ে যোক্ব। ভোরিীে অবভবোসীক্ের প্রক্র্ষ্টো গক্বর্ণোর 
বক্ষক্ি  আেশষ পবরক্বশ সবৃষ্ট করক্ি সোহোযয করক্ব।  

বভএআইববএইর্এবভ(VAIBHAV)  শীর্ষ সক্েলক্ন 3000 এর ববশী ভোরিীে বংক্শোদূ্ভি 
অযোকোক্েবমবশেোন এবং 55 টি বেশ বথক্ক ববজ্ঞোবনক এবং ভোরি বথক্ক  প্রোে 10,000 জন 
অংশগ্রহণ কক্রবেক্লন এবং ভোরি সরকোক্রর প্রধোন ববজ্ঞোন ববর্েক পরোমশষেোিোর বনিৃক্ে 200 টি 
ভোরিীে বশক্ষো প্রবিষ্ঠোন এবং এস অযোন্ড টি বেপোটষ ক্মন্ট এই শীর্ষ সক্েলনটি সংগঠিি কক্রবেল।40 
–টি বেশ বথক্ক প্রোে 700 জন বিো এবং প্রবসি ভোরিীে অযোকোক্েবমেো বথক্ক 629 জন বিো 
এবং এস অযোন্ড টি বেপোটষ ক্মন্ট 213 টি অবধক্বশক্ন 18 টি বববভন্ন ভোটিষ কযোক্ল 80 টি উপববর্ে 
সম্বক্ে আক্লোর্নো করক্বন।  

3 অক্টোবর 2020 বথক্ক 25 অক্টোবর 2020 পযষন্ত এই ববিকষ  র্লক্ব এবং 28 অক্টোবর 2020 

বি েলোেল সচপ্রবিবষ্ঠি হক্ব। 31 অক্টোবর 2020 বি সেষ োর বেভভোই পযোক্টক্লর জন্মজেন্তীক্ি শীর্ষ 
সক্েলন সমোপ্ত হক্ব। এই উক্েযোক্গ একমোক্সর অবধক েীর্ষ সমে ধক্র ওক্েববনোর এবং বভবেও 
কনেোক্রক্ন্সর মোধযক্ম ববক্েক্শ বসবোসকোরী ববক্শর্জ্ঞ এবং ভোরিীে ববক্শর্জ্ঞক্ের মক্ধয বহুস্তরীে 

আেোনপ্রেোন হক্ব।   

 এই শীর্ষ সক্েলন র্লোকোলীন বয ববসৃ্তি এস অযোন্ড টি এবরেো বনক্ে আক্লোর্নো হক্ব িো হল 
কম্প্চযক্টশনোল ববজ্ঞোন, ইক্লকট্রবনক এবং কমচবনক্কশন, বকোেোন্টোম প্রযচবি, বেোক্টোবনক্স, এক্রোক্েস 
প্রযচবি, বর্বকৎসো ববজ্ঞোন, বোক্েোক্টকক্নোলবজ, কৃবর্, বমক্টবরেোল এবং প্রবক্রেোকরণ প্রযচবি, 
অযোেভোন্সে মযোনচেযোকর্োবরং, পৃবথবী ববজ্ঞোন,শবি, পবরক্বশ ববজ্ঞোন, এবং মযোক্নজক্মন্ট।  

সোববষক উন্নবির জনয উদূ্ভি র্যোক্লক্ের বমোকোববলো করক্ি ববি জচক্ড় বসবোসকোরী ভোরিীে 
গক্বর্কক্ের েক্ষিো এবং জ্ঞোন কোক্জ লোবগক্ে একটি ববসৃ্তি বরোে মযোপ বিবর করোই এই শীর্ষ 
সক্েলক্নর লক্ষয। ভোরি এবং ববক্েক্শর অযোকোক্েবমেো এবং ববজ্ঞোনীক্ের একক্ি কোজ করো এবং 
সহক্যোবগিোর উপর এই শীর্ষ সক্েলন আক্লোকপোি করক্ব। ববক্ি বপৌাঁেোক্ি পোরোর মোধযক্ম জ্ঞোন এবং 
উদ্ভোবক্নর একটি পবরক্বশ সৃবষ্ট করোই এর লক্ষয।  

ববজ্ঞোন ববর্েক প্রধোন পরোমশষেোিো বপ্রোক্েসর বক ববজেরোর্বন এবং 16 জন অবভবোসী বিো যোরো 
বববভন্ন বেক্শ থোক্কন বযমন মোবকষ ন যচিরোষ্ট্র,জোপোন,অক্েবলেো,  ইউনোইক্টে বকংেম, ফ্রোন্স, বসঙ্গোপচর, 
বকোবরেো প্রজোিন্ত্র, ব্রোবজল এবং সচইজোরলযোন্ড এবং কোজ কক্রন নোনো বক্ষক্ি বযমন কম্প্চযটিং এবং 



কমচবনক্কশন, বসোক্নো-বকবমবে, হোই এনোবজষ  বেবজক্স, বটকক্নোলবজ মযোনচেযোকর্োবরং, মযোক্নজক্মন্ট, 
বজও-সোক্েন্স,  জলবোেচ পবরবিষ ন, মোইক্ক্রোবোক্েোলবজ, িথযপ্রযচবি সচরক্ষো, নযোক্নো-বমক্টবরেোলস, স্মোটষ  
বভক্লজ এবং মযোক্থক্মটিকযোল সোক্েন্স িোরো সবোই মোননীে প্রধোনমন্ত্রীর সোক্থ উক্বোধনী অবধক্বশক্ন 
নোনো ববর্ক্ে মি আেোনপ্রেোন কক্রন।  

বনউ বেবে  
অক্টোবর 02,2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


