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বার্লিনে একটি বার্ির্যিক গ াল গের্বল ববঠনক গ ৌন ার্িত্ি 
কন নেে প্রধােমন্ত্রী 
 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী জামমাননে চ্যারেলে নমিঃ ওলাফ মকালজ-এে সরে একটি বানিনজযক ম াল মেনবল 
ববঠরক মপৌরোনিত্য করেরেন। প্রধানমন্ত্রী ত্াাঁে বক্তরবয সেকারেে অবাধ সংকারেে উপে মজাে মদন। ভােরত্ 
ক্রমবধমমান স্টােম  আপ ও ইউননকরনমে পনেসংখ্যারনে নবষয় তু্রল ধরেন। নত্নন প্রনত্নননধরদে ভােরত্ে যুব 
সমারজ নবননরয়ার ে নবষরয় আহ্বান জানান। 

 এই অনুষ্ঠারন উভয় মদরেে সেকারেে উচ্চ পযমারয়ে প্রনত্নননধ এবং ননবমানচ্ত্ নসইও'ো অংেগ্রিি করেনেরলন। 
ত্াো জলবায় ুসিরযান ত্া মেরক শুরু করে সেবোি েঙৃ্খল;   রবষিা ও উন্নয়ন সি নবনভন্ন নবষরয় আরলাচ্না 
করেন। 

 ননম্ননলনখ্ত্ বানিনজযক প্রনত্নননধো ম াল মেনবল ববঠরক অংেগ্রিি করেনেরলন: 

 ভােত্ীয় বানিনজযক প্রনত্নননধ দল: 

সঞ্জীব বাজাজ (ভােত্ীয় প্রনত্নননধদরলে প্রধান) মরনানীত্ সভাপনত্, নসআইআই মচ্য়ােমযান ও মযারননজং 
নিরেক্টে, বাজাজ নফনসাভম ; 

 বাবা এন কলযািী, মচ্য়ােমযান এবং মযারননজং নিরেক্টে, ভােত্ মফাজম ; 

 নস মক নবড়লা, মযারননজং নিরেক্টে এবং নসইও, নস মক নবড়লা গ্রুপ; 

 পুনীত্ োেওয়াল, মযারননজং নিরেক্টে এবং নসইও ইনিয়ান মিারেলস মকাম্পানন নলনমরেি; 

 সনলল নসং াল, মচ্য়ােমযান এরমনেোস, নপআই ইিানিজ; 

 সুমন্ত নসনিা, মচ্য়ােমযান ও মযারননজং নিরেক্টে, নেননউ পাওয়াে এবং সভাপনত্, অযারসাচ্যাম; 

 দীরনে খ্াো, মচ্য়ােমযান মস্টে বযাঙ্ক অফ ইনিয়া; 

 নস নপ গুেনানন, মযারননজং নিরেক্টে এবং নসইও, মেক মানিন্দ্রা নলনমরেি; 

 দীপক বা লা, মুখ্য কাযমননবমািী অনধকত্ম া ও মযারননজং নিরেক্টে, ইনরভস্ট ইনিয়া; 

 জামমান বানিনজযক প্রনত্নননধ দল: 

 মোলযাি বেু, জামমান প্রনত্নননধদরলে প্রধান, মপ্রনসরিন্ট এবং নসইও, নসরমে ও মচ্য়ােমযান, জামমান বযানিনজযক 
এনেয়া পযানসনফক কনমটি; 

 মাটিম ন ব্রুিােমলুাে, মচ্য়ােমযান অফ দযা মবািম  অফ এনিনকউটিভ নিরেক্টে ,নবএএসএফ; 

 িাবমােম  িাইস, মচ্য়ােমযান অফ দযা মবািম  অফ মযারনজরমন্ট, ভিওয়ার ন; 

  



মস্টফান িােুম ং, মচ্য়ােমযান অফ দযা মবািম  অফ মযারনজরমন্ট, মবাে; 

 মানেকা লুরল, মুখ্য কাযমননবমািী অনধকত্ম া ও মযারননজং নিরেক্টে, নজএফটি মেকরনালনজস; 

 ক্লাউস মোরজনরফল্ড, মখু্য কাযমননবমািী অনধকত্ম া, মেফলাে; 

 নক্রনিয়ান সুইং, মখু্য কাযমননবমািী অনধকত্ম া, িরয়রচ্ বযাংক; 

 োল্ফ উইন্টাে াস্টম ,মচ্য়ােমযান অফ দযা মযারনজরমন্ট মবািম , ন রসক + মিভনেরয়ন্ট; 

 জার মন মজনক, মুখ্য কাযমননবমািী অনধকত্ম া, ইএনইআেনসওএন; 
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