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প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে চিডচন আৰ ািনাত মূ  বক্তবয 
প্ৰদান কৰে 
নৱেম্বৰ 18, 2021 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে চিডচন আৰ ািনাত মূ  বক্তবয প্ৰদান কৰে, ভােতে প্ৰযুচক্ত চববতত ন আেু চবপ্লৱে 
ওপেত কে। 
 
ভােতত ঘটি থকা পাাঁিটা গুেুত্বপৰূ্ত পচেৱতত ন উৰেখ কৰে 
 
"গৰ্তন্ত্ৰে আটাইতকক ডাঙে শচক্ত হৈৰে অকপটতা। এৰকই সমেত, আচম চকেুমান নযস্তস্বাথত পক্ষক এই 
অকপটতাে অপবযৱৈাে কচেবক  অনুমচত চদব মনাৱাৰোাঁ" 
 
"ভােতে চডচিৰট  চবপ্লৱে মূ  হৈৰে আমাে গৰ্তন্ত্ৰ, আমাে িনগৰ্, আেু আমাে অথতনীচতে 
চবস্তাে।" 
 
"আচম তথযক মানুৈে সব ীকেৰ্ে এক উৎস চৈিাৰপ বযৱৈাে কৰোাঁ। ভােতে অতু নীে অচভজ্ঞতা 
আৰে গৰ্তাচন্ত্ৰক আন্তঃগাাঁথচনত এো কোে বযচক্তগত অচধকােে বচ ষ্ঠ প্ৰচতশ্ৰুচতে হসৰত" 
 
"ভােতে গৰ্তাচন্ত্ৰক পেম্পো হৈৰে প্ৰািীন; ইোে আধুচনক সংগঠনসমূৈ হৈৰে শচক্তশা ী। আেু, আচম 
সদাৰে পচৃথৱীখনক এটা পচেো  চৈিাৰপ ভাচব আচৈৰোাঁ" 
 
গৰ্তন্ত্ৰসমূৰৈ এৰক ৰগ কাম কোে বাৰব এক পথ মানচিত্ৰ প্ৰদান কৰে চয োষ্ট্ৰীে অচধকােসমূৈ স্বীকৃত 
কৰে আেু এৰক সমেৰত বাচৰ্িয, চবচনৰোগ আেু বৃৈত্তে োিহুৱা ক যাৰ্ প্ৰিাৰে কৰে। 
 
"সকৰ া গৰ্তাচন্ত্ৰক মদৰশ এৰক ৰগ চিপ্ট'-কাৰেচিে ওপেত কাম কোৰটা গুেুত্বপৰূ্ত যাৰত এো ভু  
ৈাতত নপৰে, যাে ফ ত আমাে যুৱিাম নষ্ট ৈ'ব পাৰে" 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰী, শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ মমাদীৱে উৱবাধনী চিডচন আৱলািনাত মূল বক্তবয প্ৰদান কৱৰ আচি চিচডঅ' 
কনফাৱৰন্সৰ মযাৱেচদ। শ্ৰী মমাদীৱে িাৰতৰ প্ৰযুচক্ত চববতত ন আৰু চবপ্লেৰ চবষেৰ ওপৰত কে। এই 
বক্তবযৰ আেৱত অৱেচলোন প্ৰধানমন্ত্ৰী, চমিঃ স্ক'ট মচৰিৱন পচৰিেসূিক মন্তবয প্ৰদান কৱৰ। 



 
প্ৰধানমন্ত্ৰী, শ্ৰী মমাদীৱে ইৱডা-মপচিচফক অঞ্চল আৰু উদীেমান চডচিৱটল পৃচিেীত িাৰতৰ মকন্দ্ৰীে 
িূচমকাৰ স্বীকৃচত উৱেখ কৱৰ। চডচিৱটল যুেৰ সুচবধাসমূহ উৱেখ কচৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৱে লেৱত কে ময 
পৃচিেীখৱন ইোৰ সসৱত নতুন শংকা আৰু নতুন প্ৰকাৰৰ সংঘাতৰ সন্মুখীন সহৱে মহাসােৰৰ পৰা িাইবাৰ 
পৰা মহাকাশৰ দৱৰ চিন্ন মেত্ৰত। "েণতন্ত্ৰৰ আটাইতকক ডাঙৰ শচক্ত সহৱে অকপটতা। এৱকই সমেত, 
আচম চকেুমান নযস্তস্বািত পেক এই অকপটতাৰ অপবযেহাৰ কচৰবকল অনুমচত চদব মনাোৱৰাোঁ", 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৱে কে। 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে কে, ময এখন েণতন্ত্ৰ আৰু এক চডচিৱটল মনতা চহিাৱপ, িাৰত প্ৰস্তুত অংশীদাৰসকলৰ 
সসৱত কাম কচৰবকল উকমহতীো সমৃচি আৰু সুৰোৰ বাৱব। "িাৰতৰ চডচিৱটল চবপ্লেৰ মূল সহৱে 
আমাৰ েণতন্ত্ৰ, আমাৰ িনেণ, আৰু আমাৰ অিতনীচতৰ চবস্তাৰ। এো আমাৰ যুেিামৰ উদযাম আৰু 
উদ্ভােৱনৱৰ িাচলত। আচম অতীতৰ প্ৰতযাহ্বানৱবাৰ এক সুৱযােকল পচৰণত কচৰৱোোঁ িচেষযতকল িাপ চদোৰ 
বাৱব।" 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৱে িাৰতত ঘটি িকা পাোঁিটা গুৰুত্বপূণত পচৰেতত ন উৱেখ কৱৰ। এক, চবশ্বৰ আটাইটকক চবশাল 
ৰািহুো তিয আন্তিঃোোঁিচন িাৰতত চনমতাণ কৰা সহৱে। 1.3 চবচলেনতকক অচধক িাৰতীেৰ এক সুকীো 
চডচিৱটল পচৰিে আৱে, েে শ হািাৰ োোঁও অচত মসানকাৱল ব্ৰডৱবডৰ সসৱত সংযুক্ত হ'ব আৰু চবশ্বৰ 
আটাইতকক পচৰপক্ক মপৱমণ্ট আন্তিঃোোঁিচন, ইউচপআই। দইু, চডচিৱটল প্ৰযুচক্তৰ বযেহাৰ প্ৰশাসন, অন্তিুত চক্ত, 
সবলীকৰণ, সংৱযাে, সুচবধা আৰু কলযাণ প্ৰদান। চতচন, িাৰতত চবশ্বৰ তৃতীে বৃহৎ আৰু আটাইতকক 
দ্ৰুতেচতত চবকাশ মহাো ষ্টাটত -আপ পচৰচিচততন্ত্ৰ আৱে। িাচৰ, িাৰতৰ উৱদযাে আৰু মসো খডত, 
কৃচষৱক ধচৰ, বৃহৎ চডচিৱটল পচৰেতত ন ঘটি আৱে। পাোঁি, িাৰতক িচেষযতৰ বাৱব প্ৰস্তুত কচৰবকল এক 
বৃহৎ প্ৰৱিষ্টা িচল আৱে। "আচম মটচলকম প্ৰযুচক্তত িানীে েমতা চবকাশ কচৰৱোোঁ মযৱন 5চি আৰু 6চি। 
িাৰত সহৱে আটিত চফচিৱেল ইৱণ্টচলৱিন্স আৰু মমচিন লাচনতংত আেশাৰীৰ এখন মদশ, চবৱশষকক মানে-
মকচন্দ্ৰক আৰু আটিত চফচিৱেল ইৱণ্টচলৱিন্সৰ সনচতক বযেহাৰৰ মেত্ৰত। আচম ক্লাউড মপ্লটফমত আৰু ক্লাউড 
কচিউটিংত শচক্তশালী েমতা চবকাশ কচৰ আৱোোঁ", মতওোঁ লেৱত কে। 
 
িাৰতৰ চিচতিাপকতা আৰু চডচিৱটল  সাবতৱিৌমত্বৰ চবষৱে মন্তবয চদ, প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে কে, "আচম 
হাডত ৱেৰৰ ওপৰত মৱনাৱযাে চদৱোোঁ। আচম উদ্দীপকৰ এক মপৱকি সতোৰ কচৰৱোোঁ মিচম-কডাক্টৰৰ এক 
প্ৰমুখ উৎপাদক মহাোৰ বাৱব। ইৱলক্ট্ৰ'চনক্স আৰু মটচলকমত আমাৰ উৎপাদন সংযুক্ত উদ্দীপক আোঁিচনসমূৱহ 
ইচতমৱধয িানীে আৰু চবশ্বৱযাৰা পেসমূহক আকচষতত কচৰৱে িাৰতত মিটি িাপন কচৰবকল"। মতওোঁ 
লেৱত তিয সুৰো, মোপনীেতা আৰু চনৰাপত্তাৰ প্ৰচত িাৰতৰ প্ৰচতশ্ৰুচত প্ৰকাশ কৱৰ। "এৱক সমেৱত, 
আচম তিযক মানুহৰ সবলীকৰণৰ এক উৎস চহিাৱপ বযেহাৰ কৱৰাোঁ। িাৰতৰ অতুলনীে অচিজ্ঞতা আৱে 
েণতাচন্ত্ৰক আন্তিঃোোঁিচনত এো কৰাৰ বযচক্তেত অচধকাৰৰ বচলষ্ঠ প্ৰচতশ্ৰুচতৰ সসৱত," প্ৰধানমন্ত্ৰীৱে কে। 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে কে ময োই2মক সমসযাৰ সসৱত যুোঁিাত িাৰতৰ অেদান আৰু এক মুকচল উৎস েফটৱেৰ 
চহিাৱপ চবশ্বক মকাচেন মঞ্চ প্ৰদান কৰাৱটা সহৱে িাৰতৰ আদশত আৰু দশতনৰ উদাহৰণ। "িাৰতৰ 



েণতাচন্ত্ৰক পৰিৰা সহৱে প্ৰািীন; ইোৰ আধুচনক সংেঠনসমূহ সহৱে শচক্তশালী। আৰু, আচম সদাৱে 
পৃচিেীখনক এটা পচৰোল চহিাৱপ িাচব আচহৱোোঁ", মতওোঁ কে। 
 
শ্ৰী মমাদীৱে কে, প্ৰযুচক্তৰ সসৱত িাৰতৰ চবসৃ্তত অচিজ্ঞতা আৰু ৰািহুো কলযাণৰ নীচত, অন্তিুত ক্ত 
উন্নেন আৰু সামাচিক সবলীকৰণ উন্নেনশীল পৃচিেীৰ বাৱব এক বৃহৎ সাহাযয হ'ব পাৱৰ। "আচম 
এৱকলৱে কাম কচৰব পাৱৰাোঁ মদশৱবাৰ আৰু মদশবাসীসকলক সবল কচৰবকল, আৰু মতওোঁৱলাকক এই 
শচতকাৰ সুৱযােৱবাৰৰ বাৱব প্ৰস্তুত কচৰবকল", মতওোঁ মন্তবয কৱৰ। 
 
েণতন্ত্ৰসমূৱহ এৱকলৱে কাম কৰাৰ বাৱব এক পি মানচিত্ৰ প্ৰদান কচৰ, শ্ৰী মমাদীৱে এক সহৱযােী 
োোঁিচনৰ বাৱব আহ্বান িনাই "িচেষযতৰ প্ৰযুচক্তত েৱেষণা আৰু চবকাশত এৱকলৱে চবচনৱোে কচৰবকল; 
চবশ্বাসৱযােয উৎপাদন মিটি আৰু চবশ্বাসৱযােয মযাোন শৃংখল চবকাশ কচৰবকল; িাইবাৰ সুৰোৰ ওপৰত 
চিন্তা আৰু কাযতকৰী সহৱযাচেতা েিীৰ কচৰবকল; গুৰুত্বপূণত তিয আন্তিঃোোঁিচন সুৰচেত কচৰবকল; ৰািহুো 
মন্তবযৰ অকবধ পচৰেতত ন অেৱৰাধ কচৰবকল; মকৌশলেত আৰু শাসন প্ৰামাচণক আৰু নীচত চবকাশ 
কচৰবকল চয আমাৰ েণতাচন্ত্ৰক আদশতৰ সসৱত সংহত; আৰু, তিয পচৰিালনৰ বাৱব প্ৰামাচণক আৰু নীচত 
সৃচষ্ট কচৰবকল আৰু প্ৰি-সীমা প্ৰবাহৰ বাৱব চয তিয ৰো আৰু সুৰচেত কৱৰ"। মতওোঁ কে ময 
উদীেমান োোঁিচনৱে "লেৱত ৰােীে অচধকাৰসমূহ স্বীকৃত কচৰব লাচেব আৰু, এৱক সমেৱত, বাচণিয, 
চবচনৱোে আৰু বৃহত্তৰ ৰািহুো কলযাণ প্ৰিাৰ কচৰব লাচেব"। 
 
এই সন্দিত ত, মতওোঁ চিপ্ট'-কাৱৰচঞ্চৰ উদাহৰণ চদৱে আৰু কে "সকৱলা েণতাচন্ত্ৰক মদৱশ এৱকলৱে ইোৰ 
ওপৰত কাম কৰাৱটা গুৰুত্বপূণত যাৱত এো িুল হাতত নপৱৰ, যাৰ ফলত আমাৰ যুেিাম নষ্ট হ'ব 
পাৱৰ"। 
 
নতুন চদেী 
নৰৱম্বে 18, 2021 
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