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নতভম্বর 08, 2020 

 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র লমাদী আি ভারতের জি20 সভাপজেতের ল াত া, জিম এবং ওতেবসাইতের 
উতবাধন কতরতেন। 

ভার্চু ো  লমাতে প্রধানমন্ত্রীর উতবাধন করা ল াত া, জিম এবং ওতেবসাইেগুজ  জনম্নরূপঃ 

 

ল োগ ো ও থিগের ব্যোখ্যো 
 
ভারতের িােীে পোকার জেনটি প্রাণবন্ত রঙ- ল রুো, সাদা ও নী  রঙ্গ লিতক  জি20 

ল াত াটি অনচপ্রাজণে হতেতে। ভারতের িােীে পচস্প পদ্ম সহ  ধজরত্রী, যা প্রজেবন্ধকোর মতধে 
জদতে বজৃির প্রজেফ ন। প্রকৃজের সাতি জনখচে সামঞ্জসেপণুূ ভাতব ভারতের গ্রহ-মচজখ দজৃিভজঙ্গতক 
ধজরত্রী প্রজেফজ ে কতর। জি20 ল াত ার নীতর্ লদবনাফরী অক্ষতর “ভারে”ল খা রতেতে।  

 
ল াত া জেিাইতনর িনে একটি অবাধ প্রজেতযাজ োে জবজভন্ন অংশগ্রহণ লিতক উপাদানগুজ  জনতে 
ল াত াটি তেজর করা হতেতে। প্রজেতযাজ োটি আহবান কতরজে  মাই  ভ. লপােুা  লযখাতন 
2000-এরও লবশী উৎসাহী অংশগ্রহণ হতেজে । এটি জি20 লে ভারতের সভাপজেেকাত  
প্রধানমন্ত্রীর িন ভাজ দারী দজৃিভজঙ্গর সাতি সামঞ্জসে পূণু। 

 



ভারতের জি20 সভাপজেতের জিম বা মূ ভাব হ  “বসচধধব কুেচ ম্বকম” বা “এক পৃজিবী এক 
পজরবার এক ভজবষ্েৎ”- লযটি প্রার্ীন সংসৃ্কে গ্রন্থ মহা উপজনষ্দ লিতক আহৃে। মূ েঃ জিমটি 
সমস্ত প্রানীকূত র মূ েতক - মানবিাজে, প্রাণী, বৃক্ষ এবং অনচিীবী- এবং পৃজিবী ও জবস্তীণু 
মহাকাতশ োতদর আন্তঃসংতযা তক সচজনজিে কতর।    

 
আরও পজরচ্ছন্ন, সবচিের এবং নী ের ভজবষ্েতের ফ প্রদাতনর িনে তবজিক রূপান্তরমূ ক কতমরু 
প্রজে এজ তে জনতে যাবার িনে বেজি ের পাশাপাজশ িােীে জবকাশ, উভেতক্ষতত্র পজরতবশ েভাতব 
জিজেশী  ও দাজেেশী  পেন্দগুজ র সাতি সম্পকুযচি  াইফ(  াইফস্টাই  ফর এনভােরনতমন্ট)-
এর উপতর জিমটি আত াকপাে কতর। 

 
ল াত া ও জিম দচতো একসাতি ভারতের জি20 সভাপজেতের একটি লিারদার বােুাতক বহন কতর। 
যখন আমরা একো অজির সমতের মতধে জদতে যাজচ্ছ লসইসমে একটি জিজেশী , সামজগ্রক , 
দাজেেশী  এবং বোপক ভাতব জবতির সকত র িনে নোযে এবং নোেসঙ্গে বৃজির িনে প্রোস। 
োরা র্ারপাতশর বাস্তুেতন্ত্রর সাতি ো  জমজ তে িীবনযাপতনর িনে আমাতদর জি20 সভাপজেতের 
ভারতের অননে দজৃিভজঙ্গতক প্রজেফজ ে কতর। 

 
ভারতের কাতে জি20 সভাপজেেটি “অমৃেকা ” –এর প্রারম্ভ জহতসতবও জর্জিে। 15ই অ াি 
2022  ভারতের স্বাধীনোর 75 েম স্বাধীনো লিতক শুরু হওো স্বাধীনোর শেবষু্ উদযাপতনর 
জদতক জনতে যাওো 25 বের সমেকাত র সরূ্না, যা  ভজবষ্েেমচখী, সমৃিশা ী, বোপক ও উন্নে 
সমাতির জদতক এজ তে জনতে যাে এবং যার অন্তিত  রতেতে জবজশি একটি মানবতকজন্দ্রক 
দজৃিভজঙ্গ।   

 
থি20 ওগেব্সোইট 

 
ভারতের জি20 সভাপজেতের ওতেবসাইে www.g20.in টিও প্রধানমন্ত্রী উতবাধন কতরতেন। 
ওতেবসাইেটি জনজবুতে 1 া জেতসম্বর 2022 োজরতখ, লযজদন ভারে জি20 সভাপজেে গ্রহণ করতব, 
লসজদন জি20 সভাপজেতের ওতেবসাইে www.g.20.org লে িানান্তজরে হতব। জি20 এবং 
 জিজস্টক বেবিা সম্পজকুে গুরুেপূণু েিে লদবার অজেজরি ওতেবসাইেটি জি20 –র উপতর 
েতিের ভান্ডার জহতসতব তেজর করতে এবং পজরতবশন করতে বেবহার করা হতব। ওতেবসাইেটিতে 
না জরকতদর মোমে লপ্ররণ করার িনে একটি জবভা ও রতেতে। 

  
থি20 অ্যোপ 

 
ওতেবসাইতের অজেজরি অোন্ড্রতেে ও আইওএস উভে প্ল্োেফতমুর িনে একটি লমাবাই  অোপ 
“জি20 ইজন্ডো” ও প্রকাশ করা হতেতে। 

 
জনউ জদজি  

নতভম্বর 08, 2022  
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