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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে উয়বাধনী ভাষণ দিয়ে বৈভৱ 2020 সদিলনত 
অক্টোবৰ 02, 2020 
 
3000তকৈ অদধৈ ভাৰতীে মূলৰ দিক্ষাদৈি আৰু দৈজ্ঞানী আৰু 10,000তকৈ অদধৈ ভাৰতীে 
দৈজ্ঞানীয়ে সদিলনত অংি গ্ৰহণ ৈয়ৰ 
অদধৈ যুৱচায়ম দৈজ্ঞানৰ প্ৰদত ৰুদচ দৈৈাি ৈদৰৈ লায়ে: প্ৰধান মন্ত্ৰী 
ভাৰতত মহাৈাি সংয়িাধন আৰম্ভ ৈদৰয়ল উয়িযাে আৰু দিক্ষাৰ ক্ষক্ষত্ৰত সুদৈধা সৃদি হ’ৈ: প্ৰধান মন্ত্ৰী 
ভাৰয়ত 2025 চনকলয়ৈ ক্ষিিৰ পৰা যক্ষ্মা ক্ষৰাে নাইদৈো ৈৰাৰ লক্ষয ৈদৰয়ে: প্ৰধান মন্ত্ৰী 
 
“আজিৰ সময়ৰ দোবী হৈক্ে এয়ো জিজিত কৰো যে অজিক েুৱচোক্ম জবজ্ঞোিৰ প্ৰজত আকজষিত ৈয়। ইয়োৰ 
বোক্ব আজম ইজতৈোসৰ জবজ্ঞোি আৰু জবজ্ঞোিৰ ইজতৈোসৰ ভোলদক্ৰ জ্ঞোি অিি ি কজৰব লোজিব”, প্ৰিোি মন্ত্ৰী 
শ্ৰী িক্ৰন্দ্ৰ যমোদীক্য় কয় আজি হবজচজভক ভোৰতীয় জবজ্ঞোজিক (হবভৱ) সজিলিৰ উক্বোিিীত, এক 
জবশ্বক্েোৰো ভোৰচুুক্ৱল সজিলি জবক্দশী আৰু ভোৰতীয় িক্ৱষক আৰু জশক্ষোজবদৰ। 
 
“হবভৱ সজিলি 2020-যয় ভোৰত আৰু জবশ্বৰ জবজ্ঞোি আৰু উদ্ভোৱি উদেোপি কক্ৰ। মই ইয়োক এক 
প্ৰকৃত সংিম বো জমলি বুজল ক’ম উন্নত মিৰ, এই সজিলিৰ যেোক্িজদ আজম বজৈক্েোোঁ ভোৰত আৰু আমোৰ 
পৃজিৱীক শজিশোলী কৰোৰ আমোৰ দীৰ্িজদিীয়ো সংক্েোিৰ বোক্ব”, যতওোঁ কয়। 
 
শ্ৰী িক্ৰন্দ্ৰ যমোদীক্য় কয়, যে ভোৰত চৰকোক্ৰ বহুক্তো পদক্ক্ষপ গ্ৰৈণ কজৰক্ে হবজ্ঞোজিক িক্ৱষণো আৰু 
উদ্ভোৱি বৃজি কৰোৰ বোক্ব কোৰণ সোমোজিক-অিিনিজতক পজৰৱতি িৰ জদক্শ প্ৰক্চষ্টোৰ মূল হৈক্ে জবজ্ঞোি। 
 
প্ৰিোি মন্ত্ৰীক্য় ভোৰতৰ প্ৰচুৰ প্ৰক্চষ্টো কিো উক্েখ কক্ৰ টীকোৰ উৎপোদি টীকোকৰণ কোেিক্ৰম সম্পন্ন 
কৰোৰ। 
 
যতওোঁ কয় যে টীকো উৎপোদিৰ দীৰ্লীয়ো জবৰজত ভংি হৈক্ে। 2014 চিত চোজৰটো িতুি টীকো মুকজল 
কৰো ৈয় আমোৰ টীকোদোি কোেিক্ৰমত। ইয়োৰ জভতৰত আক্ে অবজ্ঞোপূণিভোক্ব জবকোশ কৰো যৰোটো টীকো। 
 
যতওোঁ উক্েখ কক্ৰ আশোপূণি অজভেোি ভোৰতৰ পৰো 2025 চিৰ জভতৰত েক্ষ্মো যৰোি িোইজকয়ো কৰোৰ, 
জে হৈক্ে জবশ্বক্েোৰো লক্ষুৰ পোচোঁ বেৰ আিত। 
 
শ্ৰী িক্ৰন্দ্ৰ যমোদীক্য় ৰোষ্ট্ৰীয় জশক্ষো িীজত 2020ৰ কিো উক্েখ কক্ৰ জে জতজি দশক আৰু যদশ-যেোৰো 
জবসৃ্তত আক্লোচিো আৰু চচি োৰ জপেত অিো হৈক্ে। এই িীজতখক্ি জবজ্ঞোিৰ প্ৰজত ৰুজচ বৃজি কৰোৰ আৰু 



হবজ্ঞোজিক িক্ৱষণোক অজত প্ৰক্য়োিিীয় বৃজি জদয়োৰ লক্ষু কক্ৰ। ই েুৱ দক্ষতোক মুকজল আৰু বৈল 
পজৰক্ৱশ জদক্য় জবকোশৰ। 
 
প্ৰিোি মন্ত্ৰীক্য় উক্েখ কক্ৰ ভোৰতৰ মৈোকোশ সংক্শোিিীৰ আৰম্ভজণ জে উক্দুোি আৰু জশক্ষোৰ যক্ষত্ৰত সুক্েোি 
সৃজষ্ট কজৰব। 
 
যলিোৰ ইিটোৰক্েক্ৰোজমটোৰ যগ্ৰজভক্টশ্বক্িল-যৱভ অভিোক্ভি ট’জৰ, জচ ই আৰ এি আৰু আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় 
িোক্মিোজিউজিয়োৰ এক্সক্পজৰক্মক্েল জৰক্য়টৰৰ (আই টি ই আৰ) হসক্ত ভোৰতীয় আংশীদোৰী উক্েখ কজৰ, 
যতওোঁ জবশ্ব স্তৰত জবজ্ঞোিী িক্ৱষণো আৰু জবকোশৰ প্ৰক্চষ্টোৰ গুৰুত্বৰ কিো কয়। 
 
যতওোঁ ভোৰতৰ প্ৰমুখ অজভেোিৰ কিো কয় চুপোৰকজম্পউটিং আৰু চোইবোৰ জেজিক্কল জচচক্টমৰ যক্ষত্ৰত। 
আটিি জেজচক্য়ল ইক্েজলক্িন্স, ৰ’বটিক্স, যচন্সৰ, আৰু জবি ডোটো এক্িলোইজচচৰ যক্ষত্ৰত যমৌজলক িক্ৱষণো আৰু 
বুৱৈোৰৰ জবষক্য় উক্েখ কজৰ যতওোঁ কয় যে ই ভোৰতত ষ্টোটি আপ আৰু উৎপোদি যক্ষত্ৰ বৃজি কজৰব। 
 
যতওোঁ উক্েখ কক্ৰ 25 টো উদ্ভোৱি প্ৰেুজি যকন্দ্ৰৰ কিো জে ভোৰতত ইজতমক্িু মুকজল কৰো হৈক্ে আৰু 
জকদক্ৰ ই ষ্টোটি আপৰ পজৰক্ৱশ বৃজি কজৰব। 
 
যতওোঁ কয়, ভোৰক্ত উচ্চ স্তৰৰ িক্ৱষণো জবচোক্ৰ জিিৰ কৃষকসকলক সৈোয় কৰোৰ বোক্ব। যতওোঁ ভোৰতীয় 
জবজ্ঞোিীসকলৰ প্ৰশংসো কক্ৰ দোইল আৰু খোদু সোমগ্ৰীৰ উৎপোদি বৃজি কৰোৰ বোক্ব। 
 
প্ৰিোি মন্ত্ৰীক্য় কয় যে যেজতয়ো ভোৰত আিবোক্ে যতজতয়ো জবশ্বও আিবোক্ে। 
 
প্ৰিোি মন্ত্ৰীক্য় কয় যে হবভক্ৱ এক ডোঙৰ সুক্েোি প্ৰদোি কজৰক্ে সংক্েোি আৰু সৈক্েোি কৰোৰ; যেজতয়ো 
ভোৰক্ত প্ৰোচুেিু লোভ কক্ৰ, জবশ্বখক্িো আিবোক্ে। হবভৱক উচ্চ মিৰ এক সজিলি বুজল বুোখুো কজৰ, যতওোঁ 
কয় যে এই প্ৰক্চষ্টোই এক উপেুি িক্ৱষণোৰ পজৰক্ৱশ সৃজষ্ট কৰোত সৈোয় কজৰব, আিুজিকতো আৰু 
ঐজতৈুৰ জমশ্ৰক্ণক্ৰ প্ৰোচুেিু সৃজষ্ট কৰোৰ বোক্ব। এই আদোি-প্ৰদোি জিজিতভোক্ৱ সৈোয় কজৰব আৰু জশক্ষো 
আৰু িক্ৱষণোৰ যক্ষত্ৰত সৈোয়ক সংক্েোি সৃজষ্ট কজৰব। এই জবজ্ঞোিী আৰু িক্ৱষকসকলৰ প্ৰক্চষ্টোই এক 
উপেুি িক্ৱষণোৰ পজৰক্ৱশ সৃজষ্ট কৰোত সৈোয় কজৰব। 
 
প্ৰিোি মন্ত্ৰীক্য় কয় যে ভোৰতীয় অজভবোসীসকল হৈক্ে ভোৰতৰ উচ্চতম দতূ জবশ্ব মঞ্চত। এই সজিলিখক্ি 
বোট চোব লোক্ি আিন্তুক প্ৰিিৰ বোক্ব এক সুৰজক্ষত আৰু প্ৰোচুেিুপূণি ভজৱষৎ িেোৰ সক্পোি সোঁচো কৰোত। 
ভোৰতক উচ্চ স্তৰৰ জবজ্ঞোিীৰ প্ৰক্য়োিি আমোৰ কৃষকসকলক সৈোয় কৰোৰ বোক্ব। এই সজিলিখক্ি জশক্ষো 
আৰু িক্ৱষণোৰ যক্ষত্ৰত গুৰুত্বপূণি সৈক্েোি সৃজষ্ট কজৰব। ভোৰতীয় অজভবোসীসকলৰ প্ৰক্চষ্টোই এক উপেুি 
িক্ৱষণোৰ পজৰক্ৱশ সৃজষ্ট কৰোত সৈোয় কজৰব। 
 
হবভৱ সজিলিত, 3000তনক অজিক ভোৰতীয় মূলৰ জশক্ষোজবদ আৰু জবজ্ঞোিী 55খি যদশৰ আৰু প্ৰোয় 
10,000 িি ভোৰতৰ পৰো অংশগ্ৰৈণ কজৰক্ে আৰু এয়ো আক্য়োিি কজৰক্ে 200খি জশক্ষো ইন্সটিটিউট 



আৰু এে এণ্ড টি জবভোক্ি, েোৰ যিতৃত্ব কজৰক্ে ভোৰত চৰকোৰৰ প্ৰমুখ হবজ্ঞোজিক পৰোমশিদোতোই। প্ৰোয় 
700িি যপক্িজলষ্ট 40 খি যদশৰ আৰু 629 স্থোজিয় যপক্িজলপক্ষ্ট প্ৰমুখ ভোৰতীয় জশক্ষোিুঠানোি আৰু এে 
এণ্ড টি জবভোিৰ পৰো 18টো জবজভন্ন জবষয়ৰ ওপৰত আক্লোচিো কজৰব 80টো উপ-জবষয়ত 213খি 
সভোত। 
 
আক্লোচিোসমূৈ অিুজঠানত ৈ’ব 3 অক্টোবৰৰ পৰো 25 অক্টোবৰ 2020 তোজৰখনলক্ক, আৰু েলোেলৰ 
একত্ৰীকৰণ ৈ’ব 28 অক্টোবৰ তোজৰক্খ। সজিলিখিৰ সোমৰজণ ৈ’ব চদি োৰ বেৱ ভোই পোক্টল িয়ন্ত্ৰীৰ 
জদিো, অিিোৎ 31 অক্টোবৰ 2020 তোজৰক্খ। এই পদক্ক্ষপত িোজকব জবক্দশী আৰু ভোৰতীয় জবক্শষজ্ঞৰ 
মোিত একোজিক স্তৰৰ যেোিোক্েোি এক মোৈ যেোৰো যৱজবিোৰ আৰু জভজডও কিেোক্ৰন্সৰ যেোক্ি। 
 
বৈল এে এণ্ড টি যক্ষত্ৰক্বোৰ জে আক্লোচিো ৈ’ব সজিলিখিত হৈক্ে কজম্পউক্টচুক্িল জবজ্ঞোি, ইক্লক্ট্ৰজিকচ্  
আৰু সংক্েোি, কুৱোেোম প্ৰেুজি, যেোক্টোজিকচ্ , মৈোকোশ প্ৰেুজি, জচজকৎসো জবজ্ঞোি, িীৱ প্ৰেুজি, কৃজষ, 
সোমগ্ৰী আৰু প্ৰজক্ৰয়োকৰণ প্ৰেুজি, উন্নত উৎপোদি, ভূজম জবজ্ঞোি, শজি, পজৰক্ৱশ জবজ্ঞোি, আৰু 
পজৰচোলিো। 
 
এই সজিলিৰ লক্ষু হৈক্ে এক জবসৃ্তত পি মোিজচত্ৰ হতয়োৰ কৰোৰ জবশ্বজবয়োজপ ভোৰতীয় িক্ৱষকৰ 
জবক্শষজ্ঞ আৰু জ্ঞোি বুৱৈোৰ কজৰ জবশ্বিিীি জবকোশৰ উদীয়মোি প্ৰতুোহ্বোি সমোিো কজৰবনল। সজিলিখক্ি 
ভোৰত আৰু জবক্দশৰ জশক্ষোজবদ আৰু জবজ্ঞোিীৰ মোিৰ সৈক্েোিীতো আৰু সৈকোজৰতোৰ ওপৰত মক্িোক্েোি 
জদব। লক্ষু হৈক্ে যদশত এক জ্ঞোি আৰু উদ্ভোৱিৰ এক পজৰজস্থজততন্ত্ৰ সৃজষ্ট কৰোৰ জবশ্বক্েোৰো প্ৰচোৰৰ 
যেোক্িজদ। 
প্ৰমুখ হবজ্ঞোজিক পৰোমশিদোতো প্ৰক্েচৰ যক জবিয়োৰোৰ্ৱি আৰু জবজভন্ন যদশ যেক্ি মোজকি ি েুিৰোষ্ট্ৰ, 
িোপোি, অক্েজলয়ো, ইউ যক, ফ্ৰোন্স, জচংিোপুৰ, যকোজৰয়ো িণৰোিু, ব্ৰোজিল আৰু চুইটিোৰক্লণ্ডৰ 16 িি 
জবক্দশী যপক্িজলক্ষ্ট, জে জবজভন্ন যক্ষত্ৰত কোম কক্ৰ যেক্ি কজম্পউটিং আৰু সংক্েোি, যচোক্িো-ৰসোয়ি জবজ্ঞোি, 
উচ্চ শজি পদোিি জবজ্ঞোি, উৎপোদি প্ৰেুজি, পজৰচোলিো, ভূজম জবজ্ঞোি, বতৰ পজৰৱতি ি, মোইক্ৰ 
বোক্য়োল’জি, আই টি সুৰক্ষো, যিক্িো-সোমগ্ৰী, স্মোটি  িোওোঁ, আৰু িজণত জবজ্ঞোি, উক্বোিিী অিুঠানোিত প্ৰিোি 
মন্ত্ৰীৰ হসক্ত ভোৱ জবজিময় কক্ৰ। 
 
নতুন দিল্লী 
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