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ভাৰতৰ G20 অধ্যক্ষতাৰ চিহ্ন, চিষয় আৰ ুৱেিিাইট মুকচি 
 নৱেম্বৰ 08, 2022 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱৰন্দ্ৰ মমাদীৱে আজি ভাৰতৰ জি20 অধযক্ষতাৰ জিহ্ন, জিষে আৰু মেিিাইট 
মুকজি কৱৰ। 

প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে ভাৰিুযৱেি ধৰৱে মুকজি কৰা জিহ্ন আৰু জিষে হৈৱে: 

 

চিহ্ন আৰু চিষয়ৰ িযাখ্যা 
 
চি20 চিহ্নটটা অনুটেচৰত ভাৰতৰ িাতীয় পতাকাৰ োণিন্ত ৰংটিাৰৰ পৰা - ৱেৰুো, িো 
আৰু ৱেউিীয়া, আৰু নীিা। ই পচৃিেী গ্ৰহটটাৰ তুিনা কটৰ পদমু ফুিৰ সেটত, ভাৰতৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয় ফুি, চি েতযাহ্বানৰ মািটতা চিকাশ েচতফিন কটৰ। পচৃিেীখ্টন িীেনৰ েচত 
ভাৰতৰ গ্ৰহ অনুকূি ধ্াৰণা েচতফিন কটৰ, েকৃচতৰ সেটত এক িকাৰ মটনাভাি। চি20 
চিহ্নৰ তিত আটে "ভাৰত", ৱদেনেৰী চিচপত চিখ্া। 
 
চিহ্নটটাটে চিহ্ন চিিাইনৰ এক মুকচি েচতটিাচেতাত োপ্ত চিচভন্ন েটেশত িকা উপাদান 
সিটে। মাইে'ভ পটটে িত অনুচিত এই েচতটিাচেতাই এক চিপিু েহাাঁচৰ পাইচেি 2000তকক 
অচধ্ক েচতটিােীৰ সেটত। এয়া সহটে ভাৰতৰ চি20 অধ্যক্ষতাৰ েময়ত েধ্ান মন্ত্ৰীৰ িন 
অংশীদাৰীৰ দশেনৰ সেটত েংহত। 
 



ভাৰতৰ চি20 অধ্যক্ষতাৰ চিষয় - "িেুধ্াইভা কুটুম্বাকম" িা "এক পচৃিেী এক পচৰয়াি 
এক ভচেষযত" - অনুটেচৰত মহা উপচনষদৰ োিীন েংসৃ্কত চিচপৰ পৰা। মুিতঃ, 
চিষয়টটাটে েকটিা িীেৰ মূিয চনচিত কটৰ - মানে, িন্তু, েে-িন, আৰু অনুিীে - 
আৰু পচৃিেী আৰু িহি ব্ৰহ্মাণ্ডত এইটিাৰৰ আন্তঃেংটিাে। 
 
জিষেৱটাৱে িগৱত িাইফ (পজৰৱেশৰ িাৱি িীেন হশিী) উৱেখ কৱৰ, ইোৰ হৈৱত িজিত 
পজৰৱেশগতভাৱে িৈনশীি আৰু দাজেত্বশীি জনিবািনৰ হৈৱত, িযজিগত িীেন হশিী আৰ ুৰাষ্ট্ৰীে 
জিকাশ দৱুো স্তৰত, যাৰ ফিত জিশ্বিৰুা পজৰেতব নশীি কাযব ঘটিি এক পজৰষ্কাৰ, মৈউি আৰ ু
নীি ভজেষযতৰ িাৱি। 
 
জিহ্ন আৰু জিষেৱটাৱে একিৱগ এক শজিশািী িাতব া মপ্ৰৰে কৱৰ ভাৰতৰ জি20 অধযক্ষতাৰ 
জিষৱে, জয হৈৱে জিশ্বৰ ৈকৱিাৱৰ িাৱি নযােপূেব আৰু ৈমান জিকাশৰ প্ৰৱিষ্টা, আজম এই কষ্টকৰ 
ৈমেজখজন পাৰ কৱৰাৱত, এক িৈনশীি, িযেৈাজৰক, দাজেত্বশীি, আৰু অন্তভুব ি ধৰৱে। এই দৱুোৱে 
এক ৈুকীো ভাৰতীে জদশ প্ৰজতজনজধত্ব কৱৰ আমাৰ জি20 অধযক্ষতাৰ প্ৰজত, আৱশ-পাৱশ থকা 
পজৰৱেশতন্ত্ৰৰ হৈৱত ৈংৈজতত িীোই থকাৰ। 
 
ভাৰতৰ িাৱি, জি20 অধযক্ষতাই "অমৃতকাি"ৰ আৰম্ভজে জিজহ্নত কৱৰ, 25-িেৰিৰুা ৈমেকাি 
15 আগষ্ট 2022 তাজৰৱখ স্বাধীনতাৰ 75তম িাজষবকীৰ পৰা, স্বাধীনতাৰ শতিাজষবকী হিৱক, এক 
ভজেষযতগত, ৈমৃদ্ধ, অন্তভুব ি আৰু উন্নত ৈমািৰ প্ৰজত, যাৰ মূিতঃ হৈৱে এক মানে-মকন্দ্ৰীে 
জদশ। 
 
চি20 ৱেিিাইট  
 
ভাৰতৰ জি20 অধযক্ষতাৰ মেিিাইট www.g20.in প্ৰধান মন্ত্ৰীৱে মুকজি কৱৰ। এই মেিিাইটৱটা 
জি20 অধযক্ষতা মেিিাইটৰ www.g20.org হৈৱত িাধাৈীনভাৱে প্ৰব্ৰিন কজৰি 1 জিৱিম্বৰ 2022 
তাজৰৱখ, জযজদনা ভাৰৱত জি20 অধযক্ষতা গ্ৰৈে কজৰি। জি20-ৰ জিষৱে জিসৃ্তত তথয আৰ ু
পজৰিৈন িযেস্থাৰ উপজৰ, মেিিাইটৱটা িগৱত িযেৈাৰ কৰা ৈ'ি জি20-ৰ ওপৰত এক তথযৱকাষ 
জৈিাৱপ গঠন আৰু মৈো প্ৰদানৰ িাৱি। মেিিাইটৱটাত এটা জশতান আৱে নাগজৰকৈকৱি জনিৰ 
পৰামশব দাজখি কৰাৰ িাৱি। 
 
চি20 এপ 
 
মেিোইটৰ উপজৰও, "জি20 ভাৰত" নামৰ এক মমািাইি এপ মুকজি কৰা হৈৱে আইঅ'এে আৰু 
এণ্ড্ৰইি দৱুোৱৰ িাৱি। 
 
 
নতুন চদল্লী 
নটেম্বৰ 08, 2022 
 

 

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. 


