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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নমিন্দ্র সমাদী আজ রভরিও কনফামিমেি মাধযমম আমমরিকা- আইএসরিএফ-এি 
আমমরিকা-ভািত 2020  শীর্ষ সমেলমন মুখ্য ভার্ণ প্রদান কমিমেন। 

 

আমমরিকা-ভািত সকৌশলগত অংশীদারিত্ব সফািাম(ইউএসআইএসরিএফ) হল একটি অলাভ জনক 
প্ররতষ্ঠান সেটি ভািত এবং আমমরিকাি মমধয অংশীদারিত্ব রনমে কাজ কমি থামক।   

 

31 সশ অগাষ্ট শুরু হওো 5 রদন বযািী এই শীর্ষ সমেলমনি মূল রবর্ে রেল “নতুন চ্যামলমেি 
সমাকারবলাে আমমরিকা-ভািমতি অরভগমন”। 
 
শীর্ষ সমেলমন ভার্ণ রদমত রগমে শ্রী নমিন্দ্র সমাদী বমলন, “রবশ্ববযািী অরতমািীি প্রভাব আমামদি 
সকমলি উিমি িমেমে , সেটি আমামদি রিরতিািকতা, আমমদি জনস্বািয িদ্ধরত, আমামদি আরথষক 
িদ্ধরতি িিীক্ষা রনমে’’। 
 
রতরন বমলন, “ একটি সমতজ মানরসক ইো হল বতষ মান িরিরিরতি চ্ারহদা। এমন একটি মানরসক 
ইো োি িন্থা হল মানরবকতা সকরন্দ্রক রবকাশ। সেখ্ামন প্রমতযমকি মমধয সহমোরগতাি একটি 
প্রবণতা িমেমে”।  

 
সামমনি রদমক এরগমে োবাি লমক্ষয প্রধানমন্ত্রী বমলমেন সে, আমামদি সদমশি নাগরিকমদি ক্ষমতা, 
গিীবমদি সুিক্ষা প্রদান এবং ভরবর্যৎ িক্ষা বাোমনাি উিমি সদশ তাি মমনামোগ সকন্দ্রীভূত 
কমিমে।  

. 

COVID এি সামথ লোই এবং নাগরিকমদি মমধয সমচ্তনতাি সুরবধা প্রদানমক বাোমনাি জনয 
গৃহীত রবরভন্ন িদমক্ষিগুরলি কথা উমেখ্ কমি প্রধানমন্ত্রী বমলন, “এই সকল দ্রুত িদমক্ষিগুরল, 
আমামদি সদমশ 130 সকাটি জনসংখ্যা এবং সীরমত সংিান সহ রবমশ্বি মমধয প্ররত দশলমক্ষ মৃতুযি 
হাি সবমথমক কম সুরনরিত কমিমে”। 
  
রতরন তাি সমতার্ বযক্ত কমি বমলমেন সে, “আমামদি বযবসােী সগাষ্ঠী, রবমশর্ত কু্ষদ্র বযবসা অরত 
সরিে িমেমে”। রতরন বমলন, “প্রাে রনিঃসম্বল অবিা সথমক শুরু কমি, তািা আমামদি রবমশ্বি মমধয 
রিতীে বৃহত্তম রিরিই রকট উৎিাদমক  িরিণত কমিমে”। 



রবরভন্ন সংস্কামিি কথা উমেখ্ কমি প্রধানমন্ত্রী বমলন , “অরতমারি 130 সকাটি ভািতীেি 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চারভলামর্ি উিমি প্রভাব রবস্তাি কিমত বযথষ হমেমে”। 
 
রতরন বমলন, “ সাম্প্ররতক কামল সদমশ সুদিূবযািী সংস্কাি সাধন হমেমে োরকনা বযবসামক সহজতি 
কমিমে এবং লাল-রফমতি ফাাঁসমক আলগা কমিমে”।  

 

শ্রী নমিন্দ্র সমাদী বমলন, “ রবমশ্বি বৃহত্তম আবাস সোজনাি কাজ সরিেভামব এরগমে চ্মলমে এবং 
িুনবষযবহািমোগয শরক্ত উৎিাদমনি িরিকাঠামমামক প্রসারিত কিা হমে”। 
 
প্রধানমন্ত্রী সিল,সেক এবং আকাশ িমথি সংমোগ বৃরদ্ধি কথাও উমেখ্ কমিমেন। 

 

. 

রতরন বমলন, “জাতীে রিরজটাল স্বািয আমোগ ততরি কিাি জনয ভািত একটি অননয রিরজটাল 
মমিল ততরি কিমে”।  

 
“ লক্ষারধমকি কামে বযাংরকং, ঋণ, রিরজটাল সিমমন্ট এবং রবমা প্রদামনি জনয আমিা সমবষাত্তম 
হাল্কা-প্রেুরক্ত(রফন-সটক) বযবহাি কিরে। রবশ্বমামনি প্রেরুক্ত এবং রবমশ্বি মমধয সমবষাত্তম 
অনুশীলনগুরলমক বযবহাি কমি আমিা এই সকল উমদযাগগুরলমক গ্রহণ কমিরে” রতরন বমলন।   

 

 সমারদ বমলমেন , “এই অরতমারি রবশ্বমক সদরখ্মেমে সে, রবশ্ববযািী সিবিামহি শৃংখ্মলি রবকামশি 
রসদ্ধাত শুধুমাত্র মূমলযি রভরত্তমত কিা উরচ্ত নে। সসগুরল রবশ্বামসি রভরত্তমত কিা উরচ্ত। 
সকাম্পারনগুরল এখ্ন সভৌমগারলক সজাগান সহ রবশ্বাসমোগযতা এবং রিি নীরতিও প্রতযাশা কমি। 
ভািত হল সসই জােগা সেখ্ামন এই সকল গুণাবলী িমেমে”। 
 
এই সকল কািমণ”, রতরন বমলন, “রবমদশী রবরনমোমগি সক্ষমত্র ভািত অনযতম অনুকূল লক্ষযিল হমত 
চ্মলমে”।   

 

রতরন বমলন,” আমমরিকা সহাক, ইউমিাি সহাক বা গলফই সহাকনা সকন রবশ্ব এখ্ন আমামদি রবশ্বাস 
কমি। এই বেমি আমিা 20 রবরলেন িলামিি সবশী রবমদশী রবরনমোগ প্রাপ্ত হমেরে। গুগল, 
আমাজন এবং মুবািালা ভািমতি জনয দীর্ষিােী রবরনমোমগি িরিকল্পনাি কথা সর্ার্না কমিমে”।     

 

প্রধান মন্ত্রী স্বে এবং অনুমানমোগয ভািত প্রস্তাব এবং রকভামব এই িদ্ধরত সৎ কিদাতামদি 
উৎসারহত এবং সাহােয কমি সস কথা উমেখ্ কমিমেন। রতরন বমলন, “ রজএসটি হল একরূি, 
সমূ্পণষভামব সক্ষম অপ্রতযক্ষ কি িদ্ধরত”। 
  

 
  



শ্রী সমাদী সমূ্পণষ আরথষক িদ্ধরতমত ঝুাঁ রক কমামনাি জনয ঋণ িরিমশামধ অসামথষয এবং সদউরলো 
নীরতি কথা উমেখ্ কমিমেন।রতরন, বযািক শ্ররমক সংমশাধন, সেটি  রনমোগকতষ ামদি সবাঝা কমামনা 
এবং রকভামব সসটি কমষচ্ািীমদি সামারজক সুিক্ষা প্রদান কিমব তাি কথাও বমলমেন।   

 
বৃরদ্ধ বাোমত রবরনমোমগি গুরুত্ব এবং ভািত রকভামব চ্ারহদা এবং সজাগামনি মমধয সামেসয সিমখ্ 
চ্লমে প্রধানমন্ত্রী সস কথা আমলাচ্না কমিমেন। 
   

 

রতরন বমলন, “ ভািতমক রবমশ্বি মমধয সবষরনম্ন কি প্রদামনি লক্ষযিল রহমসমব ততরি কমি এবং নতুন 
উৎিাদক সংিামক আিও ইনমসনটিভ প্রদান কমি এটা কিা হমে”। 
 
প্রধানমন্ত্রী বাধযতামূলক ই-প্লাটফমষ রনভষ ি ‘মুখ্হীন মূলযােন (মফসমলস অযামসসমমন্ট)’-এি কথা 
উমেখ্ কমিমেন এবং বমলন, “ এটি কিদাতামদি সনদ সহ নাগরিকমদি সাহােয প্রদামন সুদিূ প্রসািী 
হমব। বমেি বাজামি ধািাবারহক রনোমক সংমশাধনী রবরনমোগকািীমদি জনয সহজগমযতামক সরুনরিত 
কিমব”।  

 

রতরন বমলন, “সেখ্ামন রবমশ্ব রবমদশী প্রতযক্ষ রবরনমোগ এক শতাংশ িমে সগমে সসখ্ামন ভািমত 
2019 সামল প্রতযক্ষ রবমদশী রবরনমোগ  20 শতাংশ বৃরদ্ধ সিমেমে এবং এটি আমামদি প্রতযক্ষ রবমদশী 
রবরনমোমগি িাজত্বকামলি সফলতামক প্রদশষন কমি”। 
 
শ্রী সমাদী বমলন, “ উিমিাক্ত সকল িদমক্ষিগুরল উজ্জ্বলতি এবং সমৃরদ্ধশালী আগামীকালমক সরনরিত 
কিমব। সসগুরল আমিা শরক্তশালী রবশ্ব অথষনীরতমতও অবদান িাখ্মব”।  

একটি আত্মরনভষ ি ভািত বা আত্ম রনভষ িশীল ভািত গোি লমক্ষয 130 সকাটি ভািতবাসীি শুরু 
কিা রমশমনি কথা উমেখ্ কমি প্রধানমন্ত্রী বমলন, “ এটি সদমশি সামথ রবশ্বমক রমরশমে রদমেমে এবং 
ভািমতি সসই শরক্ত রবমশ্বি গরতবদ্ধষ ক রহমসমব কাজ কিমব”।  
 
রতরন বমলন, “ এটি ভািতমক শুধুমাত্র একটি রনরিে বাজাি সথমক রবরশ্ববযািী মামনি শৃংখ্মলি 
সকমন্দ্র অবরিত একটি উৎিাদক সকন্দ্রিমল রূিাতি কিমে”।   

 
প্রধানমন্ত্রী বমলন, “ সুমোমগি িাস্তা রবমশর্ত সবসিকারি এবং সিকারি সসক্টমিি কামে সামমনি 
রদমক সমূ্পণষরূমি আিও প্রসারিত”। এবং কেলা, খ্রন, সিল, সিুক্ষা, মহাকাশ এবং আনরবক শরক্তি 
মত সক্ষত্রগুরলমক উন্মকু্ত কমি সদবাি কথা রতরন উমেখ্ কমিমেন।     

 

 

রতরন কৃরর্মক্ষমত্র সংমশাধন সহ সমাবাইল এবং ইমলকট্ররনক্স , রচ্রকৎসা সামগ্রী, ওর্ধু রশমল্প উৎিাদন 
সংেুক্ত ইনমসনটিমভি কথাও উমেখ্ কমিমে।  

 

. 



প্রধানমন্ত্রী শীর্ষ সমেলমন বমলমেন সে, চ্যামলমেি সমাকারবলাে ভািমত এমন একটি সিকাি িমেমে 
সেটি ফল প্রদামন রবশ্বাস কমি, এমন একটি সিকাি োি কামে সহজ ভামব জীবন োিন, সহজ 
ভামব বযবসা কিাি সামথ সমান গুরুত্বিূণষ। 

 

রতরন ভািতমক একটি েুবক সদশ রহমসমব বণষনা কমিমেন সেখ্ামন জনসংখ্যাি 65%  জনগমণি বেস 
35 বেমিি নীমচ্ ো রকনা  উৎসাহবযেক এবং জারতমক নতুন উচ্চতাে রনমে োবাি জনয দঢ়ৃ 
প্ররতজ্ঞ। রতরন বমলন, “ ভািত িাজননরতক রিরতশীলতা এবং িাজননরতক ধািাবারহকতাি একটি 
সদশ এবং সস গণতন্ত্র এবং তবরচ্মত্রি প্ররত অঙ্গীকািবদ্ধ”। 
 
রনউ রদরে 
সসমেম্বি 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. 


