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প্রধানমন্ত্রী জাতিপুঞ্জের অর্থননতিক এবং সামাতজক পতরষঞ্জের(ECOSOC) 

উচ্চপর্থায় তবভাঞ্জে মখু্য ভাষণ প্রোন কঞ্জরঞ্জেন 
জলুাই 17, 2020  
 

প্রধানমন্ত্রী জাতি পঞু্জের কেঞ্জে এেটি সংঞ্জ াতধি জাতি পেু সহ সংঞ্জ াতধি বহুঞ্জজাটবদ্ধিার ডাে 
তিঞ্জেঞ্জেন, কেউ তপতেঞ্জে পড়ঞ্জব না-এই স্থােী তবোঞ্জ র লঞ্জযের(এসতডতজ) মূল আিঞ্জ ের সাঞ্জে 
আমাঞ্জির ‘সবো সাে, সবো তবো , সবো তবশ্বাস’ নীতি প্রতিধ্বতনি হঞ্জেঞ্জেেঃ প্রধানমন্ত্রী 
তবোঞ্জ র পঞ্জে সামঞ্জনর তিঞ্জে অগ্রসর হবার সমে আমাঞ্জির গ্রঞ্জহর প্রতি আমাঞ্জির িােবদ্ধিার 
েো আমরা ভুঞ্জল যাইতনেঃ প্রধানমন্ত্রী 
কোতভড-19 –এর তবরুঞ্জদ্ধ লড়াইঞ্জে আমাঞ্জির আঞ্জরাঞ্জযের হার পতৃেবীর মঞ্জধে কেষ্ঠ কি গুতলর মঞ্জধে 
অনেিম। এটি অজে ন েরঞ্জি সাহাযে েরঞ্জে আমাঞ্জির িৃণমূল-স্তঞ্জরর স্বাস্থে বেবস্থােঃ প্রধানমন্ত্রী 
 
এইবেঞ্জর, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নঞ্জরন্দ্র মমােী শুক্রবার 17 ই জলুাই 2020 িাতরঞ্জখ্ তনউ ইয়ঞ্জকথ  জাতিপুঞ্জে, 
জাতিপুঞ্জের অর্থননতিক এবং সামাতজক পতরষঞ্জের(ECOSOC) উচ্চপর্থায় তবভাঞ্জের অতধঞ্জবশঞ্জন ভারু্থ য়াতল 
মুখ্য ভাষণ প্রোন কঞ্জরন। 

 
17ই জনু িাতরঞ্জখ্ 2021 -22 বঞ্জষথর মময়ােকাঞ্জলর জনয অভাবনীয়ভাঞ্জব সরুক্ষা পতরষঞ্জে (তসতকউতরটি 
কাউতিল)অস্থায়ী সেসযরূঞ্জপ ভারি তনবথাতর্ি হবার পঞ্জর প্রসাতরি জাতিপুে সেসযপঞ্জের সামঞ্জন এটি 
তেল প্রধানমন্ত্রী প্রর্ম ভাষণ। 

 
জাতিপুঞ্জের অর্থননতিক এবং সামাতজক পতরষঞ্জের(ECOSOC) উচ্চপর্থায় তবভাঞ্জের  তবভাঞ্জের এই 
বেঞ্জরর মলূভাব তেল “মকাতভড-19 পরবিী মজাটবদ্ধিাাঃ 75 িম বাতষথকীঞ্জি তক ধরঞ্জনর জাতিপুে 
(UN) আমাঞ্জের প্রঞ্জয়াজন”। 

 
জাতিপুঞ্জের 75িম প্রতিষ্ঠা বাতষথকী উের্াপঞ্জনর অনুরূপ, এই মূলভাব সম্মতলি জাতিপুঞ্জের সুরক্ষা 
পতরষঞ্জে ভারঞ্জির আোমী সেসযপঞ্জের অগ্রেণযিাঞ্জকও প্রতিধ্বতনি কঞ্জরঞ্জে। প্রধানমন্ত্রী মকাতভড-19 

পরবিী তবঞ্জে ভারঞ্জির ‘সংঞ্জশাতধি মজাটবদ্ধিা’-র আহবাঞ্জনর পুনরাবৃতি কঞ্জরঞ্জেন, মর্টি সমসামতয়ক 
তবঞ্জের বাস্তবিাঞ্জক প্রতিফতলি কঞ্জরঞ্জে। 



িার ভাষঞ্জণ, ইতসওএসওতস-র এবং স্থায়ী তবকাঞ্জশর লক্ষয সহ জাতি পুঞ্জের তবকাশমূলক কাজকঞ্জমথর 
সাঞ্জর্ েীর্থ সম্পঞ্জকথ র কর্া প্রধানমন্ত্রী স্মরণ কঞ্জরঞ্জেন।তিতন উঞ্জেখ্ কঞ্জরঞ্জেন মর্, ভারঞ্জির তবকাশমূলক 
নীতি ‘সবকা সার্, সবকা তবকাশ, সবকা তবোস’, মকউ তপতেঞ্জয় র্াকঞ্জবনা, এই স্থায়ী তবকাঞ্জশর 
লঞ্জক্ষযর(এসতডতজ) মলূ আেঞ্জশথর সাঞ্জর্ প্রতিধ্বতনি হঞ্জয়ঞ্জে। 

 
প্রধানমন্ত্রী তর্তিি কঞ্জরঞ্জেন মর্, এসতডতজ লঞ্জক্ষযর-র উপঞ্জর ভারঞ্জির এই তবশাল জনসংখ্যার আর্থ-
সামাতজক সরূ্ঞ্জকর উন্নতিঞ্জি সাফলয অজথ ঞ্জনর উঞ্জেখ্ঞ্জর্ােয প্রভাব রঞ্জয়ঞ্জে।অনযানয উন্নয়নশীল মেশগুতলর 
এসতডতজ- লক্ষয অজথ ঞ্জনর মক্ষঞ্জে সঞ্জহাঞ্জর্াতেিার জনয ভারঞ্জির প্রতিজ্ঞাবদ্ধিার কর্াও তিতন বঞ্জলঞ্জেন।  
তিতন ভারঞ্জির তবকাঞ্জশর তনতরন্তর প্রঞ্জর্ষ্টার কর্া উঞ্জেখ্ কঞ্জরঞ্জেন, র্ার মঞ্জধয রঞ্জয়ঞ্জে “স্বচ্ছ ভারি 
অতভর্ান”-এর মাধযঞ্জম উন্নি মশৌর্িা অতভর্ান, মতহলাঞ্জের ক্ষমিা প্রোন করা, আতর্থক অন্তভুথ তিঞ্জক 
সুতনতিি করা এবং “সবার জনয বাসস্থান” মপ্রাগ্রাম ও “আয়সু্মান ভারি” তিঞ্জমর মি ফ্ল্যােতশপ 
তিঞ্জমর মাধযঞ্জম বাসস্থান ও স্বাঞ্জস্থযর উপলব্ধিাঞ্জক প্রসাতরি করা। 

 
প্রধানমন্ত্রী পতরঞ্জবশেি সহনশীলিা এবং বাঞ্জয়া-ডাইভারতসটি সংরক্ষঞ্জণর প্রতি ভারঞ্জির মঞ্জনাতনঞ্জবঞ্জশর 
কর্াঞ্জকও লক্ষণীয়ভাঞ্জব উঞ্জেখ্ কঞ্জরঞ্জেন।প্রধানমন্ত্রী ইন্টারনযাশনাল মসালার অযালাঞ্জয়ি এবং মকায়াতলশন 
ফর তডজাস্টার মরতজতলঞ্জয়ন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকর্ার প্রতিষ্ঠাঞ্জি ভারঞ্জির প্রধান ভূতমকার কর্াও স্মরণ 
কঞ্জরঞ্জেন। 

 
এই অঞ্চঞ্জল প্রর্ম প্রতিতক্রয়াকারী তহঞ্জসঞ্জব ভারঞ্জির ভূতমকা সম্পঞ্জকথ  বলঞ্জি তেঞ্জয়, প্রধানমন্ত্রী তবতভন্ন 
মেঞ্জশ ওষুঞ্জধর সরবরাহঞ্জক সুতনতিি করার জনয ভারি সরকার এবং ভারঞ্জির ওষুধ মকাম্পাতনগুতলর 
সহঞ্জর্াতেিার কর্া স্মরণ কঞ্জরঞ্জেন, এবং সাকথ  মেশগুতলর মঞ্জধয একটি জঞ্জয়ন্ট মরসপি স্ট্রযাঞ্জটজী 
সমন্বয় সাধঞ্জনর কর্া স্মরণ কঞ্জরঞ্জেন। 

 
ইতসওএসতস-মি প্রধানমন্ত্রীর এটি তিিীয় ভাষণ। এর আঞ্জে তিতন 2016 –র জানুয়ারী মাঞ্জস 

ইতসওএসতস-র 70 িম বাতষথকী উের্াপঞ্জন মুখ্য ভাষণ প্রোন কঞ্জরতেঞ্জলন। 

 
তনউ তেতে 
জলুাই 17,2020   
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