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প্ৰিাৈমন্ত্ৰীৰ মূল ভাষণ
জুলাই 17, 2020
প্ৰিাৈমন্ত্ৰীবয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ েহুপাতিক সংস্কাৰৰ আহ্বাৈ িৈায়
আমাৰ ‘চেকা সাৰ্, চেকা তেকাশ, চেকা তেশ্বাস’ আদশথ ব া েহৈিম উন্নয়ৈৰ লিযৰ সকবলাবক
এবকলবে লল মূল ৈীতিৰ লসবি অৈুৰতণিঃ প্ৰিাৈ মন্ত্ৰী
উন্নয়ৈৰ পৰ্ি আগুৱাই য াৱাৰ লবে লবে আতম আমাৰ পৃতৰ্ৱীখৈৰ প্ৰতি ৰ্কা কিথেযৰ কৰ্া
পাহৰা ৈাইঃ প্ৰিাৈ মন্ত্ৰী
আমাৰ প্ৰাকৃতিক স্বাস্থ্য প্ৰণালীবয় ভাৰিক যকাভডৰ লসবি যমাকাতেলা কৰাৰ যিত্ৰি তেশ্বৰ
তভিৰবি আ াইিনক যেতি আবৰােযৰ হাৰ লাভ কৰাি সহায় কতৰবিঃ প্ৰিাৈ মন্ত্ৰী
প্ৰধানমন্ত্রী শ্রী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে 17 জুলাই 2020 তাৰেৰে ৰনউেৰ্ক চহেৰিত োষ্ট্ৰসংঘে অর্কননৰতৰ্
আেু সামাৰজৰ্ পৰেষদ(ই ৰচ অ এছ ৰচ অ)ে সভাত চৰলত বষকে উচ্চ পৰ্কােে অৰধৰেশনত
ভাচুক ৰেৰল মূল ভাষণ আগবঢ়াে।
2021-22 ললৰৰ্ ৰনোপত্তা পৰেষদে অিােী সদসয ৰহচাৰপ মৰ্াো 17 জুনত ভােতে প্ৰৰত ৰবপুল
সমর্কনে পৰেৰপ্ৰৰিতত োষ্ট্ৰসংঘে বৃহত্তে সদসয মদশসমূহৰ্ উৰেৰশয প্ৰধানমন্ত্রীৰে প্ৰর্মবােনল ভাষণ
আগবঢ়াইৰছল।
এই বষকে উচ্চ পৰ্কােে অংশে ৰবষেবস্তু লহৰছ "ৰ্'ৰভড ১৯ে পেেত্তী সমেত বহুপাৰিৰ্তা: 75
সংেযৰ্ বষকপূৰতক ত আমাৰ্ মৰ্ৰনকুো োষ্ট্ৰসংঘে প্ৰৰোজন"|
োষ্ট্ৰসংঘে প্ৰৰতষ্ঠাে 75 সংেযৰ্ বষকপূৰতক ত উচ্চ পৰ্কােে ই ৰচ অ এছ ৰচ অৰ্ অৰধৰেশনে মূল
ৰবষেবস্তুে লসৰত োষ্ট্ৰসংঘে ৰনোপত্তা পৰেষদত ভােতে অগ্রাৰধৰ্ােমূলৰ্ ৰবষেৰবাে প্ৰৰতফৰলত হে।
প্ৰধানমন্ত্রীৰে ৰ্’ৰভড-19ে পাছত ৰবশ্বত ‘বহুপাৰিৰ্ সংস্কাে’ে মিত্ৰত ভােতে আহ্বানে ৰ্র্া পুনে
বযক্ত ৰ্ৰে, ৰৰ্ সমসামৰেৰ্ ৰবশ্বে বাস্তেতাৰ্ প্ৰৰতফৰলত ৰ্ৰে৷
প্ৰধানমন্ত্রীৰে মতওঁে ভাষণত বহনিম উন্নেনে লিযৰৰ্ ধৰে ই ৰচ অ এছ ৰচ অ আেু োষ্ট্ৰসংঘে
উন্নেনমূলৰ্ ৰ্ামে লসৰত ভােতে দীঘকৰদনীো সম্পৰ্ক ে ৰ্র্াও স্মেণ ৰ্ৰে। মতওঁ উৰেে ৰ্ৰে মৰ্

‘চবৰ্া সার্, চবৰ্া ৰবৰ্াশ, চবৰ্া ৰবশ্বাস’-ভােতে এই উন্নেনমূলৰ্ আদশকই মৰ্াৰনা মলাৰ্ৰৰ্ ৰপছ
মপলাই নাোৰে বহনিম উন্নেনে লিযৰে অগ্রসে লহৰছ।
প্ৰধানমন্ত্রীৰে উৰেে ৰ্ৰে মৰ্ ভােতে এই ৰবশাল জনসংেযাে আর্ক-সামাৰজৰ্ সূচৰ্ে উন্নৰতে
সাফলযই ৰবশ্বত বহনিম উন্নেনে লিযত উৰেেৰৰ্াগয প্ৰভাব মপলাইৰছ। প্ৰধানমন্ত্রীৰে অনযানয
উন্নেনশীল মদশসমূহে বহনিম উন্নেনে লিয পূেণত ভােতে প্ৰৰতশ্রুৰতে ৰ্র্া অেগত ৰ্ৰে।
মতওঁ “স্বচ্ছ ভােত অৰভৰ্ানে” জৰেেৰত অনামে বযেিাে উন্নৰত, নােী সবলীৰ্েণ, ৰবত্তীে
অন্তভুক ৰক্ত ৰনৰিতৰ্েণ আেু “সৰ্ৰলাৰে বাৰব গৃহ” আেু “আেুষ্মান ভােত” আঁচৰনে দৰে জন
ৰ্লযাণৰ্ামী আঁচৰনে জৰেেৰত আবাস আেু স্বািয মসো প্ৰদানে দৰে এৰ্াৰধৰ্ উন্নেনমূলৰ্ প্ৰৰচষ্টা
হাতত মলাো লহৰছ বুৰলও ভাষণত সদৰে ৰ্ৰে৷
প্ৰধানমন্ত্রীৰে পৰেৰেশগত িাৰেত্ব আেু লজে-লবৰচত্ৰয সংেিণে ৰবষেত ভােতে দৃৰষ্টভংগীে ৰবষেত
আৰলাৰ্পাত ৰ্ৰে আেু আন্তঃোষ্ট্ৰীে মসৌে লমত্ৰী আেু দুৰৰ্কাগ ৰিৰতিাপৰ্ আন্তঃগাঁর্ৰন গৰঢ় মতালাত
ভােৰত গ্রহণ ৰ্ো অগ্রণী ভূ ৰমৰ্াে ৰ্র্া স্মেণ ৰ্ৰে।
ৰনজে চু বুেীো অঞ্চলৰ্ অগ্রাৰধৰ্াে ৰদোে প্ৰসংগত ভােতে ভূ ৰমৰ্াে সম্পৰৰ্ক প্ৰধানমন্ত্রীৰে ৰবৰভন্ন
মদশৰ্ ঔষধ মৰ্াগান ৰনৰিত ৰ্োে মিত্ৰত ভােত চেৰ্াে আেু ভােতীে ঔষধ প্ৰস্তুতৰ্ােী
সংিাসমূৰহ আগবৰঢ়াো সহাে আেু ছাৰ্ক ে সদসয োষ্ট্ৰসমূহে মাজত এটা মৰ্ৌর্ মৰ্ৌশলগত প্ৰৰতৰিো
সমৰিত ৰ্োে ৰ্র্াও উৰেে ৰ্ৰে।
২০১৬ চনে জানুোেী মাহত ই ৰচ অ এছ ৰচ অ ে 70 সংেযৰ্ বষকপূৰতক ে পাছত আৰজ
ৰিতীেবােনল প্ৰধানমন্ত্রীৰে ই ৰচ অ এছ ৰচ অ ত মূল ভাষণ আগবঢ়াে।
ৈিু ৈ তদল্লী
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