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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে বিশ্ব অৰ্থ ননবিক মঞ্চৰ ডেভচ সূচীি 'বিশ্বৰ
বিবি' বিয়েষ ভাষণ প্ৰদান কয়ৰ
জানুৱাৰী 18, 2022
"ক'ৰনা কালত, ভাৰতত বহুততা প্ৰাণ ৰক্ষা কতৰ আৱশ্যকীয় ঔষধ আৰু প্ৰতততষধক য াগান ধতৰ
তনজৰ 'এক পৃতিৱী, এক স্বাস্থ্য' দশ্শন অৱলম্বন কতৰ"
"ভাৰত প্ৰততশ্ৰুততবদ্ধ তবশ্বজুৰা য াগান-শ্ৃৃংখলত তবশ্বৰ তনভশ ৰত াগয অৃংশ্ীদাৰ য াৱাৰ বাতব"
"এয়া উত্তম সময় ভাৰতত তবতনতয়াগ কৰাৰ বাতব"
"ভাৰতত স্ব-তনভশ ৰশ্ীলৰ প্ৰতত তনজৰ লক্ষযত যকৱল প্ৰতিয়া স জকৰণৰ ওপৰত মতনাত াগ কৰা নাই,
লগতত তবতনতয়াগ আৰু উৎপাদন উৎসাত ত কতৰতে।"
"ভাৰতত আগন্তুক 25 বেৰৰ লক্ষযসমূ

মনত ৰাতখ নীতত গঠন কতৰতে। এই সময়কালত, যদশ্খতন

উচ্চ তবকাশ্ আৰু কলযাণ আৰু মঙ্গলৰ সম্পৃতত্তৰ লক্ষয ৰাতখতে। তবকাশ্ৰ এই কাল

'ব যসউজ,

পতৰষ্কাৰ, ব নত াগয আৰু লগতত তনভশ ৰশ্ীল"
"'যপলাই তদয়া' সৃংস্কৃতত আৰু যভাগবাতদ জয়বায়ু প্ৰতযাহ্বান অতধক গভীৰ কতৰতে। আতজৰ 'যলাৱাবযৱ াৰ কৰা-তনষ্পতত্ত কৰা' অিশনীততৰ পৰা দ্ৰুতগততত এক চতিয় অিশনীততলল য াৱাত া
প্ৰতয়াজনীয়।"
এল.আই.এফ.ই.ক এক গণ আতদালনলল পতৰৱতশ ন কৰাত া এক শ্তিশ্ালী যভেঁ টি
বাতব অিশাৎ 'প্ৰ' যেতন
"এয়া জৰুৰী য

'ব পাতৰ তপ-3ৰ

তপপল"

প্ৰততখন গণতাতিক যদতশ্ এই সন্থাসমূ ৰ সৃংতশ্াধনৰ বাতব দাবী কতৰব লাতগ

যতওেঁতলাতক বতশ মান আৰু ভতৱষযতৰ প্ৰতযাহ্বানতবাৰৰ সসতত

াতত

জ
ুেঁ াৰ কা শ সম্পন্ন কতৰব পাতৰ,"

প্ৰধান মিী, শ্ৰী নতৰন্দ্ৰ যমাদীতয় তবশ্ব অিশলনততক মঞ্চৰ যেভচ সূচীত 'তবশ্বৰ তস্থ্তত' তবতশ্ষ ভাষণ
তদতয় আতজ তভতেঅ' কনফাতৰন্সৰ য াতগতদ।
প্ৰধান মিীতয় কয় য

ভাৰতত ম ামাৰী আন এক যধৌৰ সসতত সতকশ তা আৰু আত্মতবশ্বাতসতৰ

আৰু বহুততা আশ্াবাদী ফলাফলৰ সসতত অিশলনততক তদশ্ত আগবাতিতে। যতওেঁ কয় য
গণতি ত চাতপ ভাৰতত মানৱতালল আশ্াৰ এক সেঁফুৰা প্ৰদান কতৰতে

তুেঁ জতে

এক শ্তিশ্ালী

'ত আতে গণতিৰ ওপৰত

ভাৰতৰ অ ল তবশ্বাস, প্ৰ ুতি ত
যমজাজ। প্ৰধান মিীতয় কয় য

21তম শ্ততকাক সবল কতৰতে আৰু ভাৰতীয়সকলৰ দক্ষতা আৰু
ক'ৰনা কালত, ভাৰতত বহুততা জীৱন ৰক্ষা কতৰ আৱশ্যকীয় ঔষধ

আৰু প্ৰতততষধক ৰপ্তাতন কতৰ তনজৰ 'এক পৃতিৱী, এক স্বাস্থ্য'ৰ দশ্শন অৱলম্বন কতৰ। ভাৰত স তে
তবশ্বৰ তৃ তীয় বৃ ত্তম ফামশাতচউটিতকল উৎপাদক আৰু 'তবশ্বৰ ফামশাচী' ত চাতপ গণয কৰা

য়', যতওেঁ

লগতত কয়।
প্ৰধান মিীতয় কয় য

আতজৰ তদনত, ভাৰতত অতভতলখ সৃংখযক েফ তৱৰ ইতিতনয়াৰ প্ৰদান কতৰতে।

50 লাখতলক অতধক েফ তৱৰ যেতভল'পাতৰ ভাৰতত কাম কতৰ আতে। যতওেঁ অৱগত কতৰ য
ভাৰতত আতজ তৃ তীয় সবশাতধক সৃংখযাৰ ইউতনকণশ আতে। য াৱা েয় মা ৰ তভতৰত, 10

াজাৰতলক

অতধক ষ্টা শ -আতপ পতিকৰণ কতৰতে। যতওেঁ লগতত ভাৰতৰ বৃ ৎ, সুৰতক্ষত আৰু সফল তেতজত ল
যপতমণ্ট যে ফমশৰ কিা কয় আৰু অৱগত কতৰ য
ইণ্টাৰতফচৰ য াতগতদ 4.4 তবতলয়নতলক অতধক যলনতদন
উন্নত কৰা আৰু চৰকাৰৰ

য াৱা মা ৰ তভতৰতত ইউতনফাইে যপতমণ্ট
য়। প্ৰধান মিীতয় বযৱসায় কৰাৰ সৰলতা

স্ততক্ষপ হ্ৰাস কৰাৰ পদতক্ষপসমূ ৰ তবষতয় কয়। যতওেঁ কপশতৰ

কৰ

াৰৰ

সৰলীকৰণ আৰু ইয়াক তবশ্বৰ সবশাতধক প্ৰততত াগী কৰাৰ কিা উতেখ কতৰ। ভাৰতত ড্ৰ'ন, ম াকাশ্,
ভূ -স্থ্াতনক যমতপৃংৰ দতৰ যক্ষত্ৰ তনয়িণমুি কতৰতে আৰু আইটি আৰু তবতপঅ' খণ্ডৰ সসতত সম্বন্ধীয়
বহু-কলীয়া য তলকম তনয়িণত সৃংতশ্াধন আতনতে। "আতম য াৱা বেৰত 25

াজাৰতলক অতধক নীতত

আেঁতৰাই তদতোেঁ", যতওেঁ লগতত কয়।
এক অৃংশ্ীদাৰ ত চাতপ ভাৰতৰ বাতি অ া আকষশণ উতেখ কতৰ, প্ৰধান মিীতয় কয় য

ভাৰত

প্ৰততশ্ৰুততবদ্ধ তবশ্বৰ তনভশ ৰত াগয অৃংশ্ীদাৰ য াৱাত তবশ্বজুৰা য াগান শ্ৃৃংখলত আৰু বহুততা যদশ্ৰ
সসতত মুকতল বাতণজয চু তিৰ বাতব কাম কতৰ আতে। উদ্ভাৱন, প্ৰ ুতি অতভত াজন আৰু উদযতমতাৰ
উৎসা ত ভাৰতৰ ক্ষমতাই ভাৰতক এক আদশ্শ তবশ্বজুৰা অৃংশ্ীদাৰ কতৰ। "যসতয়, এয়া উত্তম সময়
ভাৰতত তবতনতয়াগ কৰাৰ", যতওেঁ কয়। যতও ভাৰতীয়
কিা উতেখ কতৰ। যতওেঁ কয় য
60

2014 চনৰ যকৱল 100 া ষ্টা শ -আপৰ তু লনাত, ভাৰতত আতজ

াজাৰতলক অতধক ষ্টা শ -আপ আতে।

40তলক অতধক ইউতনকণশৰ উদয়

ুৱচাতম উদযতমতাত নতু ন উচ্চতা অজশনৰ

াৰ তভতৰত 80 স ত

য়।

ভাৰতৰ আত্মতবশ্বাসী পদতক্ষপ উতেখ কতৰ, প্ৰধান মিীতয় কয় য
সৃংখযাবাচক স জকৰণৰ দতৰ

ইউতনকণশ আৰু 2021 চনতত

য ততয়া ক'ৰনা কালত তবশ্বই

স্ততক্ষপৰ ওপৰত মতনাত াগ তদ আতেল, ভাৰতত সৃংতশ্াধনসমূ

কতৰতেল। যতওেঁ যভৌততক আৰু তেতজত ল আন্তঃগােঁিতন পদতক্ষপসমূ

শ্তিশ্ালী

উতেখ কতৰ য তন 6 লাখ গােঁওত

অতিতকল ফাইবাৰ, সৃংত াগ সম্বন্ধীয় আন্তঃগােঁিতনত 1.3 তিতলয়ন েলাৰ তবতনতয়াগ, সম্পদ মুদ্ৰাকৰণৰ
য াতগতদ 80 তবতলয়ন েলাৰ উপাজশ নৰ লক্ষয আৰু গততশ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ যেন সকতলা অৃংশ্ীদাৰক
এতকখন মঞ্চত আতনবলল সামগ্ৰী, মানু
শ্ৰী যমাদীতয় মঞ্চখনক কয় য

আৰু যসৱাৰ অতবতিন্ন সৃংত াগলল নতু ন গতত আধানৰ বাতব।

ভাৰতত স্ব-তনভশ ৰশ্ীলৰ প্ৰতত তনজৰ লক্ষযত যকৱল প্ৰতিয়া স জকৰণৰ

ওপৰত মতনাত াগ কৰা নাই, লগতত তবতনতয়াগ আৰু উৎপাদন উৎসাত ত কতৰতে। ইয়াৰ সবাততালক
স্পষ্ট অতভবযতি স তে 14 া খণ্ডত 26 তবতলয়ন েলাৰৰ মূলযৰ উৎপাদন সৃং ুি উৎসা
যতওেঁ কয়। যতওেঁ যজাৰ তদতয় য

ভাৰতত আগন্তুক 25 বেৰৰ লক্ষযসমূ

আেঁচতন,

মনত ৰাতখ নীতত গঠন

কতৰতে। এই সময়কালত, যদশ্খতন উচ্চ তবকাশ্ আৰু কলযাণ আৰু মঙ্গলৰ সম্পৃতত্তৰ লক্ষয ৰাতখতে।
তবকাশ্ৰ এই কাল
কতৰ।

'ব যসউজ, পতৰষ্কাৰ, ব নত াগয আৰু লগতত তনভশ ৰশ্ীল, প্ৰধান মিীতয় উতেখ

প্ৰধান মিীতয় আতজৰ জীৱন সশ্লী আৰু নীততসমূ ৰ পতৰতৱশ্গত খৰচৰ ওপৰত মতনাত াগ তদতয়।
যতওেঁ জলবায়ুৰ ওপৰত আমাৰ জীৱন-সশ্লীৰ কাৰণৰ প্ৰতযাহ্বানসমূ

উতেখ কতৰ। "'যপলাই তদয়া'

সৃংস্কৃতত আৰু যভাগবাতদ জয়বায়ু প্ৰতযাহ্বান অতধক গভীৰ কতৰতে। আতজৰ 'যলাৱা-বযৱ াৰ কৰাতনষ্পতত্ত কৰা' অিশনীততৰ পৰা দ্ৰুতগততত এক চতিয় অিশনীততলল য াৱাত া প্ৰতয়াজনীয়।" এলআইএফই
অতভ ানৰ প্ৰসঙ্গ কতৰ, ত

যতওেঁ তচঅ'তপ26 সতিলনত তদতেল, প্ৰধান মিীতয় কয় য

এলআইএফই-ক

এক গণ আতদালনলল পতৰণত কৰাত া তপ-3 অিশাৎ 'প্ৰ-যেতন -তপপল'ৰ বাতব এক শ্তিশ্ালী যভেঁ টি
'ব পাতৰ। এলআইএফই অিশাৎ 'পতৰতৱশ্ৰ বাতব জীৱনলশ্লী' স তে এক তস্থ্ততস্থ্াপক আৰু ব নশ্ীল
জীৱনলশ্লীৰ এক দশ্শন ত

জলবায়ু সৃংক

আৰু ভতৱষযতৰ অপ্ৰতযাতশ্ত প্ৰতযাহ্বানতবাৰৰ সসতত

তুেঁ জবলল

স ায় কতৰব। শ্ৰী যমাদীতয় লগতত মঞ্চখনক ভাৰতৰ তচত্তাকষশক অতভতলখৰ তবষতয় কয় লক্ষয তাতৰখৰ
বহুত আগতত জলবায়ু লক্ষয অজশন কৰাৰ।
প্ৰধান মিীতয় তবশ্ব শ্ৃৃংখলৰ পতৰৱতশ নশ্ীল বাস্তৱসমূ
যজাৰ তদতয়। যতওেঁ কয় য

অনু ায়ী অতভত াজন কৰাৰ প্ৰতয়াজনৰ ওপৰত

তবশ্ব পতৰয়াতল পতৰৱতশ নশ্ীল তবশ্ব শ্ৃৃংখলত নতু ন প্ৰতযাহ্বানসমূ ৰ সিুখীন

স তে আৰু প্ৰততখন যদশ্ আৰু তবশ্বজুৰা এতজতন্সৰ পৰা একতত্ৰত আৰু সমতিত তিয়াৰ বাতব আহ্বান
কতৰ। যতওেঁ য াগান শ্ৃৃংখল প্ৰততবন্ধন, মূলযবৃতদ্ধ আৰু জলবায়ু পতৰৱতশ নক মুখয উদা ৰণ ত চাতপ
উতেখ কতৰ। যতওেঁ লগতত তিপ 'কাতৰতঞ্চৰ উদা ৰণ তদতয়
প্ৰতযাহ্বানসমূ

'ত সম্বন্ধীয় প্ৰ ুতি আৰু ইয়াৰ

যকাতনা তনতদশ ষ্ট যদশ্ৰ তসদ্ধান্তৰ ওপৰত তনভশ ৰ নকতৰ। যতওেঁ সকতলাতক ইয়াৰ ওপৰত

এক মন্তবযৰ বাতব আহ্বান কতৰ। যতওেঁ প্ৰশ্ন কতৰ য

বহুপক্ষীয় সৃংগঠনসমূ

এক পতৰৱতশ নশ্ীল পতৰতস্থ্ততত তবশ্ব শ্ৃৃংখলৰ প্ৰতযহ্বানসমূ ৰ সসতত

তুেঁ জবলল, ত ত তু এই সৃংগঠনসমূ

সৃতষ্ট য াৱাৰ সময়ৰ পৰা পৃতিৱীখন সলতন স তে। "যসতয় এয়া জৰুৰী য
এই সন্থাসমূ ৰ সৃংতশ্াধনৰ বাতব দাবী কতৰব লাতগ
প্ৰতযাহ্বানতবাৰৰ সসতত

এতন তস্থ্ততত আতে যন
প্ৰততখন গণতাতিক যদতশ্

াতত যতওেঁতলাতক বতশ মান আৰু ভতৱষযতৰ

জ
ুেঁ াৰ কা শ সম্পন্ন কতৰব পাতৰ," যতওেঁ সামৰতণ কতৰ।

নিু ন বদল্লী
জানুৱাৰী 17, 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.

