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প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰ্লিনত এখন বাৰ্িৰ্যিক ঘৰুিীো মমযয়মলত 
অংশ লে 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰ়ে জামমান চাৰেলে অ’লাফ স্ক’লাজে সৈৰে এখন বাণিণজিক ঘুেিী়ো 
মমজৰমলে অংশ ল়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ়ে মেওঁে মন্তবিে চেকােেদ্বাো কো ণবসৃ্তে ৈংস্কােে ওপেে 
গুেুত্ব আৰোপ কৰে আেু ভােেে ষ্টাৰ্ম -আপ আেু ইউণনকিমে বণধমে ৈংখিাক সল আৰলাকপাে 
কৰে। মেওঁ বিৱৈাণ়েক মনোৈকলক ভােেে যুৱপ্ৰজন্মে ওপেে ণবণনৰ়োগ কণেবলল আমন্ত্ৰি 
জনা়ে। 

অনুষ্ঠানৰৰ্াে উভ়ে চেকােে উচ্চ প্ৰণেণনণধ আেু ণনবমাণচে মুখি কাযমবাহী ণবষ়োৈকৰল অংশগ্ৰহি 
কৰে, ণযৈকৰল জলবা়েু ৈহৰযাণগো, মযাগান শৃংখলা, গৰৱষিা আেু উন্ন়েনৰক ধণে ণবণভন্ন ণবষ়েে 
আৰলাচনাে ণমণলে হ়ে। 

ণনম্নণলণখে বিৱৈাণ়েক মনোৈকৰল বাণিণজিক ঘেুিী়ো মমজৰমলে অংশগ্ৰহি কৰেেঃ 

 ৈঞ্জীৱ বাজাজ (ভােেী়ে প্ৰণেণনণধ দলে মুেব্বী), ৈভাপণে মৰনানীে, ণচআইআইে অধিক্ষ আেু 
পণেচালনা ৈোলক, বাজাজ ণফনচাভম ; 

বাবা এন কলিািী, ভােে ফজম ে অধিক্ষ আেু পণেচালনা ৈোলক; 

ণচ মক ণবেলা, ণচ মক ণবেলা গ্ৰুপে পণেচালনা ৈোলক আেু মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো; 

পুনীে ছৰ্ৱাল, পণেচালনা ৈোলক আেু মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো ইণি়োন মহাৰৰ্ল মকাম্পানী 
ণলণমৰৰ্ড; 

ৈণলল ণৈংঘল, মচ়োেৰমন এণমণেৰ্াছ, ণপআই ইিাণিজ; 

ৈুমন্ত ণৈনহা, ণেণনউ পাৱােে অধিক্ষ আেু পণেচালনা ৈোলক আেু এছ'মচমে ৈভাপণে; 

ণদৰনশ খাো, ভােেী়ে মষ্টৰ্ মবংকে অধিক্ষ; 

ণচ ণপ গুেনাণন, মমৰনণজং ডাইৰেক্টে আেু ণচইঅ', মৰ্ক মণহন্দ্ৰা ণলণমৰৰ্ড; 

দীপক বাগলা, মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো আে ুপণেচালনা ৈোলক, ইনৰভষ্ট ইণি়ো; 

জামমানে বিৱৈাণ়েক প্ৰণেণনণধদল: 

মোৰলি বচু, জামমান প্ৰণেণনণধদলে মুেব্বী, ণচৰমনছে ৈভাপণে আেু মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো আে ু
জামমান বিৱৈা়েে এণছ়ো মপণচণফক কণমটিে অধিক্ষ; 

মাটিম ন ব্ৰুৰডেমুলাে, কাযমবাহী ৈোলক মিলীে অধিক্ষ, ণবএএছএফ; 

হাবমাৰ্ম  ডাইছ, ব'ডম  অফ মমৰনজৰমণ্ট, ভলস্কৱাগনে অধিক্ষ; 



ণষ্টফান হােৰ্াং, ব'ডম  অফ মমৰনজৰমণ্ট, বস্কে অধিক্ষ; 

মাণেকা লুলাই, মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো আে ুণজএফটি মৰ্কন'লণজছে পণেচালনা ৈোলক; 

ক্লাউছ মোৰজনৰফল্ড, মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো, মশিফলাে; 

খ্ৰীণষ্ট়োন মছণৱং, মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো, ডাৰ্চ্ছ মবংক 

োল্ফ ণৱণ্টােগাষ্টম, ণগৰছৰে মডভণেৰ়েণ্ট মমৰনজৰমণ্ট ব'ডম ে অধিক্ষ; 

জােৰগন মজছস্কী, মুখি কাযমবাহী ণবষ়ো, ইনােকন; 
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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. 

 

  

 


