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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী সিডসন আর াচনায় মখু্য ভাষণ 
প্রদান করেরেন। 
 
নরভম্বে  18, 2021   
 
প্রধান মন্ত্রী সিডসন আর াচনায় মুখ্য ভাষরণ ভােরেে প্রযসুিে সিিেত ন এিং সিপ্লি সনরয় ির রেন।  
 
ভােরে িংঘটিে পাাঁচটি গুরুত্বপণূত পসেিেত রনে োস কা প্রদান করেরেন। 
 
" গণেরন্ত্রে িি মেরক িড় শসি হ  উন্মিুো,। একই িারে, আমারদে উসচে স্বল্প িংখ্যক কারয়সম স্বােতরক 
এই উন্মিুোে অপিযিহাে কেরে না মদওয়া।  
 
" ভােরেে সডসিটা  সিপ্লরিে সশকড় আমারদে গণেরন্ত্র, আমারদে িনিংখ্যায় এিং আমারদে অেতনীসেে 
মাপকাঠিরে সনসহে েরয়রে "।   
 
" আমো িনগরণে ক্ষমোয়রনে উৎি সহরিরি মডটারক িযিহাে কসে। িযসিগে অসধকারেে দঢ়ৃ িামানে 
িহ গণোসন্ত্রক পসেকাঠারমারে এটি কোে মক্ষরে ভােরেে অেু নীয় অসভজ্ঞো েরয়রে।"   
 
" ভােরেে গণোসন্ত্রক পেম্পো প্রাচীন; এে আধুসনক প্রসেষ্ঠানগুস  শসিশা ী এিং আমো িোিে সিশ্বরক 
একটি  পসেিাে সহিারি সিশ্বাি করেসে।" 
 
গণেরন্ত্রে িনয একিারে কাি কোে িনয একটি মোডমযাপ প্রদান করে, যাসকনা িােীয় অসধকােরক 
স্বীকৃসে মদয় এিং একই িারে িাসণিয, সিসনরয়াগ এিং  িহৃত্তে িনক যাণরক উন্নীে করে। "   
 "এটি গুরুত্বপণূত ময িক  গণোসন্ত্রক মদশগুস  একিারে সিরটা-কারেসি(অদশৃয-মুদ্রা)  সনরয় কাি করে 
এিং আমারদে যিু িমািরক নষ্ট কেরে পারে মিই ধেরনে ভু  হারে না যাওয়ারক িসুনসিে করে।"  
 
প্রধানমন্ত্রী , শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ ভিভিও কনফারেভসিং-এে মাধযরম ভিিভন আর াচনাে উরবাধরন মখু্য 
িাষণ প্রদান করেরেন।ভিভন িােরিে প্রযুভি ভিিিত ন এিিং ভিপ্লরিে ভিষয়িস্তুে উপরে িাষণ ভদরয়রেন। এই 
িাষরণে আরে অরেভ য়াে প্রধানমন্ত্রী ভমস্টাে স্কট মভেিন িূচনা িাষণ প্রদান করেরেন। 
  
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী িােি-প্রশান্ত মহািােেীয় অঞ্চর   এিিং উদূ্ভি ভিভজটা  ভিরে িােরিে মকন্দ্রীয় 
িূভমকা পা রনে জনয স্বীকৃভিে কথা উরেখ্ করেরেন। ভিভজটা  যুরেে িুভিধারক উরেখ্ করে প্রধানমন্ত্রী 
আেও ির রেন ময, ভিে, িমদু্রি  মথরক শুরু করে িাইিাে মথরক মহাকাশ অিভধ নিুন ঝুুঁ ভক এিিং ভিভিন্ন 
হুমভক জরুে নিুন ধেরনে িিংঘারিে মরুখ্ামভুখ্ও হরে। প্রধান মন্ত্রী ির রেন, " েণিরন্ত্রে িি মথরক িে 



শভি হ  উন্মিুিা। একই িারথ, আমারদে উভচি স্বল্প িিংখ্যক কারয়ভম স্বাথতরক এই উন্মিুিাে অপিযিহাে 
কেরি না মদওয়া।"  
 
প্রধান মন্ত্রী ির ন, একটি েণিন্ত্র এিিং ভিভজটা  মনিা ভহরিরি িােকরে মনওয়া িমভৃি এিিং িুেক্ষাে জনয 
িােি অিংশীদােরদে িারথ কাজ কেরি প্রস্তুি।" িােরিে ভিভজটা  ভিপ্লরিে ভশকে আমারদে েণিন্ত্র, 
জনিিংখ্যা এিিং আমারদে অথতনীভিে মাপকাঠিরি ভনভহি েরয়রে। এটি আমারদে িরুনরদে উরদযাে এিিং 
উদ্ভািরনে বাো চাভ ি। আমো অিীরিে প্রভিিন্ধকিাগুভ রক িভিষযরি একটি  াফ মদিাে িুরযারে পভেণি 
কেভে।"     
 
প্রধানমন্ত্রী িােরি িিংঘটিি পাুঁচটি গুরুত্বপূণত পভেিিত রনে িাভ কা ভদরয়রেন।এক, ভিরেে িিতিহৃৎ পািভ ক 
ইনফেরমশন পভেকাঠারমা িােরি তিভে হরে। 1.3 ভমভ য়রনে মিশী িােিীয়ে একটি অননয ভিভজটা  
পভেচয় েরয়রে, েয় হাজারেে মিশী গ্রাম শীঘ্রই ব্রিিযান্ড এিিং ভিরেে িিরথরক কাযতকে মপরমন্ট পভেকাঠারমা 
ইউভপআই-এে িারথ িিংযুি কো হরি।দইু, শািন, অন্তিুত ভি,ক্ষমিায়ন, িিংরযাে, িুভিধা প্রদান এিিং ক যারণে 
জনয ভিভজটা  প্রযুভিে িযিহাে। ভিন, ভিরেে মরধয িৃিীয় িহৃত্তম এিিং দ্রুি িধতনশী  স্টাটত  আপ ইরকা 
ভিরস্টম িাওেরিে েরয়রে। চাে, িােরিে ভশল্প এিিং পভেরষিা মক্ষত্রগুভ  এমনভক কৃভষও িযপক ভিভজটা  
রূপান্তরেে মরধয ভদরয় যারে।পাুঁচ, িভিষযরিে জনয িােিরক প্রস্তুি কোে একটি িে প্ররচষ্টা েরয়রে। ভিভন 
আেও মযাে করেন, " আমো 5G এিিং 6G-ে মি মটভ কম প্রযুভিরি মদশীয় িক্ষমিা ভিকারশ ভিভনরয়াে 
কেভে। কৃভত্রম িভুিমত্তা এিিং মমভশন  াভনতিং ভিরশষ করে মানি-মকভন্দ্রক এিিং কৃভত্রম িভুিমত্তাে িযিহারে 
িােি প্রথম িাভেে মদশগুভ ে মরধয অনযিম। আমো ক্লাউি প্লাটফমত এিিং ক্লাউি কভিউটিিং-এ শভিশা ী 
িক্ষমিাে ভিকাশ কেভে।" 
 
িােরিে ভিভিিাপকিা এিিং ভিভজটা  িািতরিৌমত্বে কথা ি রি ভেরয় ভিভন ির ন," আমো হািত ওয়ারেে 
প্রভি আমারদে  ক্ষয মকন্দ্রীিূি কেভে। মিভম-কন্ডাক্টরেে মখু্য উৎপাদক হিাে জনয আমো ইনরিনটিরিে 
একটি পযারকজ প্রস্তুি কেভে।ইর কট্রভনক্স এিিং মটভ করম উৎপাদরনে িারথ যুি আমারদে ইনরিনটিিি ভস্কম 
ইভিমরধয িােরি মিট আপ তিভে কোে জনয ইভিমরধযই িানীয় এিিং আন্তজত াভিক িিংিাগুভ রক আকষতণ 
করেরে।" মিটাে েক্ষা, মোপনীয়িা এিিং ভনোপত্তাে প্রভি িােরিে প্রভিশ্রুভিে কথাও ভিভন দঢ়ৃিাে িারথ 
মঘাষণা করেরেন। প্রধান মন্ত্রী ির ন, " একই িারথ, আমো জনেরণে ক্ষমিায়রনে উৎি ভহরিরি মিটারক 
িযিহাে কভে। িযভিেি অভধকারেে দঢ়ৃ জামানি িহ েণিাভন্ত্রক পভেকাঠারমারি এটি িযিহাে কোে মক্ষরত্র 
িােরিে অিু নীয় অভিজ্ঞিা েরয়রে।"      
 
প্রধানমন্ত্রী ির ন Y2K িমিযাে িারথ মাভনরয় মনিাে িারথ িােরিে অিদান এিিং ভিরেে কারে উন্মিু 
িফটওয়যাে উৎি ভহরিরি CoWin  প্লাটফমত প্রদানগুভ  হ  িােরিে ম ূযরিাধ এিিং দভৃষ্টিভিে উদাহেণ।" 
িােরিে েণিাভন্ত্রক পেিো প্রাচীন; এে আধুভনক প্রভিষ্ঠানগুভ  শভিশা ী এিিং আমো িোিে ভিেরক একটি 
পভেিাে ভহিারি ভিোি করেভে।" ভিভন ির ন।  
 
শ্রী মমাদী ির ন, জনেরণে ক যারণে জনয প্রযুভি এিিং নীভি িযিহারে িােরিে িযাপক অভিজ্ঞিা , িযাপক 
উন্নয়ন এিিং িামাভজক ক্ষমিায়ন উন্নয়নশী  মদশগুভ ে কারে িে িাহাযয হরি পারে।" আমো মদশগুভ  এিিং 
িারদে জনেরণে ক্ষমিায়রনে জনয একিারথ কাজ কেরি পাভে, এিিং এই শিাব্দীে িুরযােগুভ ে জনয িারদে 
প্রস্তুি কেরি পাভে।" ভিভন উরেখ্ করেরেন।  
 
 



েণিরন্ত্রে জনয একিারথ কাজ কোে একটি মোিমযাপ ভদরয় শ্রী মমাদী একরযারে কাঠারমা ভনমতারণে আহ্বান 
জাভনরয়রেন " িভিষযি প্রযভুিে েরিষণা ও ভিকারশ একিারথ ভিভনরয়াে কো ; ভিোিরযােয উৎপাদন ি  
এিিং ভিোিরযােয িেিোহ শিৃংখ্র ে ভিকাশ কো; িাইিাে িুেক্ষারি েিীে িভুিমত্তা এিিং ভিয়াপ্রণা ীে 
িহরযাভেিা কো; জটি  িথয পভেকাঠারমারক েক্ষা কো, জনেরণে মিামিরক স্বীয় স্বারথত িযিহাে কোে 
মথরক প্রভিরোধ কো; আমারদে েণিাভন্ত্রক ম ূযরিারধে িারথ িিভিপূণত আদশত এিিং শািরনে মান এিিং 
প্রযুভিে ভিকাশ কো; ও মিটা েিরনতস এিিং আন্তঃিীমান্ত প্রিারহে জনয মান এিিং ভনয়ম মিাইভে কো যা 
মিটারক িুেভক্ষি করে।" ভিভন ির রেন উদূ্ভি পভেকাঠারমােও উভচি জাভিয় অভধকােরক স্বীকৃভি মদওয়া 
এিিং একই িারথ িাভণজয, ভিভনরয়াে এিিং িহৃত্তে জনক যাণরক উন্নীি কো।"  
   
এই প্রিরি ভিভন ভিরটা-কারেভসে কথা উরেখ্ করেরেন এিিং ির রেন," এটি গুরুত্বপূণত ময, িক  েণিাভন্ত্রক 
মদশগুভ  ভিরটা-কারেভস(অদশৃয মদু্রা) ভনরয় কাজ করে এিিং আমারদে যুি িমাজরক নষ্ট কেরি পারে মিই 
ধেরনে িু  হারি না যাওয়ারক িুভনভিি করে।"   
 
 
ভনউ ভদভে 
নরিম্বে 18, 2021 
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