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প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ ছমাডীপ্তে আজি জিজডঅ কনফাপ্তৰন্সৰ িজৰেপ্তে মাজকি ন-িাৰে 2020 শীৰ্ি সজিলনে 
জিপ্তশৰ্ মূল িাৰ্ণ আগিঢাে। 
 
িাৰে- মাজকি ন ছকৌশলগে আংশীদাজৰত্ব ফৰাম (USISPF) হৈপ্তে এক লািৈীন সংস্থা জিপ্তে িাৰে আৰু 
মাজকি ন িুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মািে অংশীদাজৰত্বৰ কাৰপ্তণ কাম কপ্তৰ। 
 
31 আগষ্টে আৰম্ভ ছৈাৱা পাাঁচ জদনীো এই শীৰ্ি সজিলনৰ জিৰ্েিস্তু হৈপ্তে "নেুন প্ৰেযাহ্বানসমূৈক সঠিক 
জদশ জদোৰ জদপ্তশ িাৰে- মাজকি ন িুক্তৰাষ্ট্ৰ”। 
 
শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ ছমাডীপ্তে শীৰ্ি সজিলনক সপ্তম্বাজি কে জিশ্বিজুৰ এই মৈামাৰীপ্তে প্ৰপ্তেযকৰ িীৱনে প্ৰিাৱ 
ছপলাইপ্তে আৰু ই আমাৰ হধিি, আমাৰ িন স্বাস্থয িযৱস্থা, আমাৰ অৰ্িননজেক িযৱস্থাৰ পৰীক্ষা কজৰপ্তে। 
 
সাম্প্ৰজেক পজৰজস্থজেপ্তে এক সপ্তেি মপ্তনািৃজিৰ দািী কপ্তৰ। এপ্তন মপ্তনািৃজি ছেজেোপ্তৈ গঢ হল উঠিি 
ছিজেো দজৃষ্টিংগী মানৱ ছকজন্দ্ৰক উন্নেনৰ জদপ্তশ আগুৱাি। িে সকপ্তলাপ্তৰ মািে সৈপ্তিাজগোৰ মপ্তনািাৱ 
ৰ্াজকি িুজল ছেপ্তেপ্তে কে। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে কে ছদপ্তশ িেি মান সক্ষমো িৃজি, দেুীোৰ জনৰাপিা প্ৰদান আৰু আমাৰ নাগজৰকসকলৰ 
িজৱৰ্যে সুৰজক্ষে কৰাৰ ওপৰে গুৰুত্ব আপ্তৰাপ কজৰপ্তে। 
 
কজিড-19 মৈামাৰীৰ জিৰুপ্তি িুাঁিে গ্ৰৈণ কৰা জিজিন্ন পদপ্তক্ষপ আৰু নাগজৰকসকলৰ মািে সিাগো 
িৃজিৰ জিৰ্প্তে উপ্তেে কজৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে কে 130 ছকাটি িনসংেযাৰ ছদশে সীজমে মানৱ সম্পদ ৰ্কাৰ 
স্বপ্তত্বও িাৰপ্তে সকপ্তলাধৰণৰ আগেীো পদপ্তক্ষপ গ্ৰৈণ কজৰপ্তে আৰু ছদশে মৃেুযৰ ৈাৰ প্ৰজে 10 লােৰ 
জিপৰীপ্তে জিশ্বৰ জিেৰপ্তে জনম্নেম হৈপ্তে। 
 
িাৰেীে িযৱসােী সম্প্ৰদাে জিপ্তশৰ্নক কু্ষদ্ৰ িযৱসােীসকলৰ সজিেোক হল প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে সপ্তষাৰ্ প্ৰকাশ 
কপ্তৰ। প্ৰাে শূণযৰ পৰা আৰম্ভ কজৰ ছেওাঁপ্তলাপ্তক আজি ছদশক জিশ্বৰ জিেীে সিিাজধক জপ জপ ই জকট্ 
প্ৰস্তুেকাৰী ষ্ট্ৰিে পজৰণে কজৰপ্তল। 



 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে এই প্ৰসংগে জিজিন্ন সংস্কাৰৰ কৰ্া উপ্তেে কজৰ কে ছি মৈামাৰীপ্তে 130 ছকাটি িাৰেীে 
আশা-আকাংশাে জিপ্তশৰ্ প্ৰিাৱ ছপপ্তলাৱাে িযৰ্ি হৈপ্তে। 
 
ছেপ্তেপ্তে কে ছি সাম্প্ৰজেক সমেে ছদপ্তশ সূদূৰপ্ৰসাৰী সংস্কাৰ গ্ৰৈণ কজৰপ্তে িাৰ ফলে িযৱসাে-িাজণিযে 
সুজিধা ছৈাৱাৰ লগপ্তে ৰঙা-জফটাৰ ছমৰপাক হ্ৰাস ৈি। 
 
শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ ছমাডীপ্তে কে ছি জিশ্বৰ সিিিৃৈত্ গৃৈ জনমিাণ কািিসূচী আৰু পুনঃনিীকৰণ শজক্ত আষঃগাাঁৰ্জনৰ 
কামৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈপ্তে। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে লগপ্তে ছৰল, পৰ্ আৰু জিমান ছিাগাপ্তিাগ িযৱস্থাৰ উন্নজেৰ কৰ্াও উপ্তেে কপ্তৰ। 
 
ছেপ্তেপ্তে কে ছি এক ৰাষ্ট্ৰীে জডজিপ্তটল স্বাস্থয অজিিান গজঢ ছোলাৰ িাপ্তি িাৰপ্তে এক অননয জডজিপ্তটল 
মপ্তডল প্ৰস্তুে কজৰ উজলোইপ্তে। 
 
আজম ছকাটি ছকাটি ছলাকক ছিংজকঙ, ঋণ, জডজিপ্তটল ছলনপ্তদন আৰু িীমাৰ সুজিধা প্ৰদান কজৰিনল 
ছেষ্ঠেম আজৰ্িক-প্ৰিুজক্ত িযৱৈাৰ কজৰপ্তে। এই আটাইপ্তিাৰ পদপ্তক্ষপ গ্ৰৈণ কৰাৰ ছক্ষত্ৰে জিশ্বমানৰ প্ৰিুজক্ত 
আৰু জিশ্বস্তৰীে ছেষ্ঠ অনুশীলন িযৱৈাৰ কৰা হৈপ্তে িুজল ছেপ্তেপ্তে উপ্তেে কপ্তৰ। 
 
শ্ৰী ছমাডীপ্তে কে ছি এই মৈামাৰীপ্তে সমগ্ৰ জিশ্বপ্তক ছদেুৱাই জদপ্তে ছি হিজশ্বক ছিাগান শৃংেলা মূলযৰ 
ওপৰে জিজি কজৰ ৈি নালাপ্তগ। এইো জিশ্বাসৰ ওপৰে জিজি কজৰপ্তৈ ৈি লাপ্তগ। ছিৌগজলক িযেসাধযোৰ 
লগপ্তে ছকাম্পানীসমূপ্তৈ এজেো জিশ্বাসপ্তিাগযো আৰু নীজেৰ সুজস্থৰো জিচাপ্তৰ। আৰু িাৰে হৈপ্তে এপ্তন এক 
স্থান িে এই সকপ্তলাপ্তিাৰ সুজিধা ছপাৱা িাে। 
 
আৰু এইপ্তটা কাৰণপ্তেই িাৰে জিপ্তদশী জিজনপ্তোগৰ এক অজে পচন্দৰ স্থান জৈচাপ্তপ পজৰণে হৈ পৰা িুজল 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে উপ্তেে কপ্তৰ। 
 
ছেওাঁ কে আপ্তমজৰকা, ইউপ্তৰাপ, অপ্তষ্ট্ৰজলো নাইিা ছগাল্ফ ৰাষ্ট্ৰসমূপ্তৈই ৈওাঁক সকপ্তলাপ্তৱ আমাক জিশ্বাস 
কপ্তৰ। এই িেৰ ছদশনল 20 জিজলেন ডলাৰেনক অজধক জিপ্তদশী জিজনপ্তোগ ছৈাৱা ছদজেিনল ছপাৱা হগপ্তে। 
গুগল, এমািন আৰু মুিাডালা জিজনপ্তোগসমূপ্তৈ িাৰেে দীৰ্িমযাদী পজৰকল্পনাৰ কৰ্া ইজেমপ্তধযই ছৰ্াৰ্ণা 
কজৰপ্তে। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে িাৰেৰ স্বচ্ছ আৰু আকাজিে পজৰজস্থজেৰ কৰ্া উপ্তেে কজৰ কে, এই িযৱস্থাৰ ফলে সত্ 
কৰদাোসকল উত্সাৈীে ৈি আৰু ছেওাঁপ্তলাপ্তক জিজিন্ন সৈাে লাি কজৰি। ছেওাঁ কে, িাৰেৰ জি এে 
টি  হৈপ্তে একজত্ৰকৃে, এক সম্পূণিৰূপ্তপ সজিে পপ্তৰাক্ষ কৰ িযৱস্থা। 
 



অৰ্িশূণযো আৰু ছদউলীো কডৰ প্ৰসংগ উপ্তেে কজৰ শ্ৰী ছমাডীপ্তে কে ছি এই পদপ্তক্ষপ্তপ সমগ্ৰ জিিীে 
িযৱস্থাৰ আশংকা হ্ৰাস কজৰপ্তে। লগপ্তে ছেপ্তেপ্তে েম সংস্কাৰৰ কৰ্াও উপ্তেে কজৰপ্তে িাৰ মাধযপ্তমপ্তৰ 
জিজিন্ন সংস্থাৰ ওপৰে ছিািা কম ৈি আৰু আমাৰ কমিচাৰীসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষাও জনজিে ৈি।  
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে উন্নেনে গজে অনাৰ জিৰ্প্তে গুৰুত্ব জদোৰ প্ৰসংগে কে িাৰপ্তে এই পৰ্ অনুসৰণ কজৰ 
চাজৈদা আৰু ছিাগান িযৱস্থাক জনেন্ত্ৰণ কজৰপ্তে। 
 
ছেওাঁ কে, ইোৰ ফলে িাৰে জিশ্বৰ জিেৰপ্তে কম কৰৰ স্থান জৈচাপ্তপ গজঢ েুজলপ্তে আৰু নেুন নেুন 
উত্পাদন ছকাম্পানীসমূৈক উত্সাজৈে কজৰপ্তে। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে িাধযোমূলক ই-ছেটফমি আধাজৰে ‘ছফচপ্তলচ মূলযাংকন’ৰ কৰ্া উপ্তেে কজৰপ্তে আৰু হকপ্তে ছি 
ইোৰ ফলে কৰ প্ৰদানৰ ছক্ষত্ৰে নাগজৰকসকলৰ সুজিধা হৈপ্তে। িণ্ড িিাৰ পজৰচালনাৰ ছক্ষত্ৰে সংস্কাৰৰ 
ফলে জিজনপ্তোগকাৰীসকলৰ সুজিধা হৈপ্তে। 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে হকপ্তে 2019 িৰ্িে প্ৰেযক্ষ জিপ্তদশী জিজনপ্তোগ 20 শোংশ িৃজি পাইপ্তে। অৰ্চ, এই এপ্তকই 
সমেপ্তে হিজশ্বক স্তৰে ইোৰ পজৰমাণ 1 শোংশনল কজম হগপ্তে আৰু ইপ্তে আমাৰ ছদশৰ প্ৰেযক্ষ জিপ্তদশী 
জিজনপ্তোগৰ সাফলয প্ৰজেফজলে কপ্তৰ। 
 

শ্ৰী ছমাডীপ্তে কে ছি উপপ্তৰাক্ত সকপ্তলা পদপ্তক্ষপ্তপ এক উজ্জ্বল আৰু সমৃজিশালী িজৱৰ্যেৰ জনজিজে প্ৰদান 
কপ্তৰ। ইোৰ িজৰেপ্তে হিজশ্বক অৰ্ি িযৱস্থাে দঢৃো অনাে ডাঙৰ িূজমকা পালন কপ্তৰ। 
 
আত্মজনিি ৰ িাৰে গঢাৰ লক্ষযপ্তৰ 130 ছকাটি িাৰেীেই জি উপ্তদযাগ গ্ৰৈণ কজৰপ্তে, ছসই প্ৰসংগ উপ্তেে 
কজৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে কে ছি ইপ্তে স্থানীে পিিােক হিজশ্বকিাপ্তৱ একজত্ৰে কপ্তৰ আৰু ফলে িাৰেৰ শজক্তপ্তে 
জিশ্ব শজক্ত ৰ্টকৰ ৰূপে কাম কপ্তৰ। 
 
ছেওাঁ কে ছি িাৰেক পপ্তৰাক্ষ িিাৰৰ পৰা সজিে উত্পাদন ছকন্দ্ৰনল ৰূপাষজৰে কৰা ৈি জিপ্তে হিজশ্বক 
মূলয শৃংেলাক প্ৰিাজৱে কজৰি। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে কে ছি চৰকাৰী আৰু ছি-চৰকাৰী েণ্ডে িজৱৰ্যপ্তে পূণি সুপ্তিাগ-সুজিধাপ্তৰ িৰা েৰ্া কেলা, 
েজন, ছৰলপৰ্, প্ৰজেৰক্ষা, মৈাকাশ আৰু পাৰমাণজৱক শজক্তৰ দপ্তৰ েণ্ড ছকালাৰ কৰ্া উপ্তেে কপ্তৰ।  
 
এই প্ৰসংগে ছেওাঁ ছমািাইল, হিদযুজেক সৰঞ্জাম, জচজকত্সা সাঁিজুল, ফামিা েণ্ডৰ িাপ্তি আৰম্ভ কৰা 
প্ৰডাকচন জলংকে জিজনপ্তোগ আাঁচজনৰ কৰ্া উপ্তেে কপ্তৰ আৰু কৃজৰ্ ছক্ষত্ৰৰ সংস্কাৰৰ জিৰ্েটিও দাজঙ ধপ্তৰ। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীপ্তে সজিলনে কে, িাৰপ্তে জিপ্তিাৰ প্ৰেযাহ্বানৰ সিুেীন হৈপ্তে ছসইপ্তিাৰৰ হসপ্তে ছমাকাজিলা কৰাৰ 
কাৰপ্তণ ইোে এেন চৰকাৰ আপ্তে জিপ্তে জনিৰ কামৰ িজৰেপ্তে ফলাফল প্ৰদানৰ ওপৰে জিশ্বাস কপ্তৰ 
আৰু সৈি িীৱন-িাপন আৰু িযৱসাে- িাজণিযৰ ওপৰে জিপ্তশৰ্ গুৰুত্ব জদপ্তে। 



 
ছেওাঁ িাৰেক েৰুণসকলৰ ছদশ িুজল িণিনা কজৰপ্তে িে মুঠ িনসংেযাৰ 65 শোংশ 35 িেৰেনক কম 
আৰু জিসকল উচ্চাকাংক্ষী আৰু ছদশক নেুন জশেৰনল উন্নেী কৰাে আগ্ৰৈী। ছেওাঁ হকপ্তে িাৰে এেন 
ৰািননজেকিাপ্তৱ সুজস্থৰ ছদশ আৰু ই গণেন্ত্ৰ আৰু হিজচত্ৰোৰ প্ৰজে দােিি। 
 
নতুন পিল্লী 
ছছশেম্বৰ 03 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  
 
 


