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জি20 শ্বেৰ্পা, শ্ৰী ৰ্ীয়ুষ গয়ালে শ্বৰামৰ ৰ্ৰা জিলেষ জিিৃজি শ্বেৰণ 
কলৰ 
অক্টোবৰ 30, 2021 
 
জি20 সজিেনৰ োককাে, জিেল াৰা েংকা আৰু এক িহে ৰ্জৰসৰৰ জিষয়সমূহৰ ওৰ্ৰি ভাৰিৰ 
শ্বনিৃত্ব আৰু দজৃিভঙ্গীলয় েজিোেী সমৰ্পন োপ্ত কজৰলে – শ্ৰী ৰ্ীয়ুষ গয়াে 
 
চজে ৰ্কা শ্বেৰ্পা বিঠকৰ সূচী বহলে শ্বৰাম শ্ব াষণা চূড়ান্ত কৰা, জ  শ্বনিাসকলে জি20 সজিেনি গ্ৰহণ 
কজৰি – শ্ৰী গয়াে 
 
 াত্ৰা নজৰ্ৰ্ত্ৰৰ েগলি ৰ্ৰীক্ষা আৰু টীকাকৰণ েমাণ-ৰ্ত্ৰৰ ৰ্াৰস্পজৰক স্বীকৃজিৰ ওৰ্ৰি জি20 সহ-
কমীসকেৰ সমৰ্পন ৰ্াই আনজিি – শ্ৰী গয়াে 
 
িহনেীে জিকাে আৰু খাদয সুৰক্ষাৰ িালি, ভাৰলি শ্বিাৰ জদলে শ্ব  নীজিসমূলহ সৰ ু আৰু কু্ষদ্ৰ 
কৃষকসকেৰ অজিকাৰ ৰক্ষা কজৰি োজগি, স্থানীয় খাদয সংসৃ্কজি সংৰক্ষণ কজৰি োজগি,  াৰ ফেি 
খাদয সুৰক্ষা জনজিি হ’ি – শ্ৰী ৰ্ীয়ুষ গয়াে 
 
ভাৰলি জিেল াৰা িেিায়ু জিয়া িেৱৎ কৰাৰ িালি গুৰুত্বৰ্ণূপ সক্ষমকাৰীৰ েলয়ািন সমৰ্পন কলৰ 
শ্ব লন সামঞ্জসযৰ্ণূপ, দী পজদনীয়া, শ্বৰহাই জভজিক িেিায়ু অৰ্প,  সুেভ আৰু িহনেীে ে ুজিৰ উৰ্েিজি, 
আৰু িহনেীে িীৱনশেেী গ্ৰহণ আৰু দাজয়ত্বেীে শ্বসৱন আৰু উৎৰ্াদন আজহপ ৰ েজি েজিশ্ৰুজি – শ্ৰী 
গয়াে 
 
ভাৰলি জনজিি কজৰলে শ্ব  শ্বকাজভড অন্তৰ অৰ্পনীজি ৰ্নুৰুিাৰ সমৰ্পনৰ  ালি শ্বকালনা অকাে 
েিযাহাৰ নহয় আৰু অসুৰজক্ষি অংেসকেক েলয়ািনীয় সমৰ্পন েদান কৰা হয় – শ্ৰী গয়াে 
 
জি20শ্বয় সিি বহলে ঋণ শ্বসৱা েেম্বন 2021 চনৰ শ্বেষশেলক জিস্তাৰ কজৰিশে জিেৰ েলয়ািনি আৰু 
অসুৰজক্ষি ৰ্কাসকেক সকাহ েদান কজৰ – শ্ৰী ৰ্ীয়ষু গয়াে 
 
শ্ৰী ৰ্ীয়ষু গয়ালে শ্বৰামি 30-31 অলটািৰ িাজৰলখ অনুজিি হ’ি েগা আগন্তুক 16িম জি-20 
সজিেনি েিান মন্ত্ৰী শ্বমাদীৰ অংেগ্ৰহণৰ িািপ া শ্বেৰণ কলৰ 
 



"জি-20য়ে জবশ্বক্ োৰো শংকোসমূহৰ ওপৰত ভোৰতৰ য়েতৃত্বক স্বীকৃজত প্ৰদোে কজৰক্ে আৰু আগন্তুক 
সজিলেত উত্থোপে হ'ব লগো এক বহল পজৰসৰৰ জবষেসমূহৰ ওপৰত ভোৰতৰ দজৃিভঙ্গীৰ সমৰ্থে 
কজৰক্ে", শ্ৰী পীেুষ গেোক্ল কে জি20 য়শ্বপথোসকলৰ ববঠকত সংবোদ মোধ্যমক বোতথ ো প্ৰদোে কৰোৰ 
সমেত। 

এেো উক্েখক্ োগয য়  অবযোহত য়শ্বপথোসকলৰ ববঠকৰ সূচী বহক্ে য়ৰোম য় োষণো চূড়োন্ত কৰো, জ  সজিলেত 
য়েতোসকক্ল গ্ৰহণ কজৰব। 

লগক্ত এেো উক্েখক্ োগয য়  প্ৰধ্োে মন্ত্ৰী য়মোদীক ইটোজলৰ প্ৰধ্োে মন্ত্ৰী, জমিঃ মোজৰঅ' দ্ৰো ীক্ে জেম্নন্ত্ৰণ 
কজৰক্ে, আৰু য়তও ঁ আজি ৰোজতপুৱো য়ৰোমত উপজিত হে। এেো প্ৰধ্োে মন্ত্ৰীগৰোকীৰ 8তম জি20 
সজিলে। 

শ্ৰী পীেুষ গেোল য় োৱো 3 জদেৰ পৰো য়ৰোমত আক্ে জি20 সজিলেত প্ৰধ্োে মন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণৰ চূড়োন্ত 
প্ৰস্তুজতৰ তত্ত্বোৱধ্োে কৰোৰ বোক্ব। 

ইটোজলত, শ্ৰী পীেুষ গেোক্ল 27-29 অক্টোবৰ তোজৰক্খ 6ৰ্ জি20 য়শ্বপথোসকলৰ ববঠকত অংশগ্ৰহণ কক্ৰ 
আৰু য়তওঁৰ য়কইবোিক্েো জি20 অেুৰূপৰ বসক্ত জিপষীে ববঠক অেুজিত কক্ৰ ( ুক্তৰোিয, িোমথোেী, 
ফ্ৰোন্স, ইউক্ৰোপীে ইউজেেে, ইক্ডোক্েজচেো আৰু জচংগোপুৰ) 

শ্ৰী গেোক্ল কে য়  জি20 আন্তিঃৰোষ্ট্ৰীে সহক্ োজগতোৰ বোক্ব এক প্ৰমুখ জবশ্বক্ োৰো মঞ্চ জহচোক্প উদে বহক্ে। 
য়তও ঁকে য়  জি20য়ে জবশ্বৰ 80% জিজিজপ, জবশ্বক্ োৰো বোজণিযৰ 75% আৰু জবশ্বৰ িেসংখযোৰ 60% 
উপিোপে কক্ৰ। 

এেো মে কজৰব লগীেো য়  এই বেৰ জি20 সভোপজতত্ব ইটোজলৰ 'মোেুহ, গ্ৰহ আৰু সমৃজি' জবষেৰ 
অধ্ীেত, "মহোমোৰীৰ পৰো পুেৰুিোৰ আৰু জবশ্ব স্বোিয প্ৰশোসে শজক্তশোলী কৰো, অৰ্থনেজতক পুেৰুিোৰ আৰু 
সহেশীলতো, িলবোেু পজৰৱতথ ে আৰু শজক্ত িোেোন্তৰ, আৰু বহেশীল উন্নেে আৰু খোদয সুৰষো"ৰ ওপৰত 
মক্েোক্ োগৰ বসক্ত। 

সংবোদ মোধ্যমৰ বসক্ত জমৰ্জিেো কজৰ, শ্ৰী গেোক্ল কে য়  ভোৰক্ত ইটোজলক্ে জেবথোচে কৰো অগ্ৰোজধ্কোৰ 
য়ষত্ৰক্কইটো সম্পূণথভোক্ৱ সমৰ্থে কক্ৰ। য়তওঁ কে য়  সোমৰজণ য়হোৱো য়শ্বপথো ববঠকখেৰ সূচী আজেল য়ৰোম 
য় োষণো চূড়োন্ত কৰো, জ  জি20 সজিলেত য়েতোসকক্ল গ্ৰহণ কজৰব। 

মন্ত্ৰীিক্ে কে য়  জি20য়ে ভোৰতৰ জিজত সমৰ্থে কজৰক্ে য়  য়কোজভি-19 টীকোকৰণ এক জবশ্বক্ োৰো 
ৰোিহুৱো প্ৰক্েোিে আৰু য়তও ঁআেজিত জি20 সহকমীসকলৰ পৰো সমৰ্থে পোই য়তওঁৰ পৰোমশথৰ ওপৰত 
 োত্ৰো েজৰ্পত্ৰ, য় ক্ে পৰীষো আৰু টীকোকৰণ প্ৰমোণ-পত্ৰৰ পোৰস্পজৰক স্বীকৃজতৰ ওপৰত। 



বহেশীল জবকোশ আৰু খোদয সুৰষোৰ জবষেৰ ওপৰত, য়তও ঁকে য়  ভোৰক্ত য়িোৰ জদক্ে য়  েীজতসমূক্হ 
সৰু আৰু ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ লোভ ৰষো কজৰব লোজগব, আৰু িোেীে খোদয সংসৃ্কজতসমূহ সংৰষণ কজৰব 
লোজগব,  োৰ ফলত খোদয সুৰষোত এক গুৰুত্বপূণথ অৱদোে হ'ব। 
শ্ৰী গেোক্ল কে য়  িলবোে ু পজৰৱতথ ে আৰু পজৰক্ৱশৰ ওপৰত, ভোৰক্ত কক্ঠোৰভোক্ৱ উক্েখ কজৰক্ে 
জবশ্বক্ োৰো িলবোে ু জিেো বলৱৎ কৰোৰ বোক্ব গুৰুত্বপূণথ সষমকোৰীৰ প্ৰক্েোিেৰ জবষক্ে,  োৰ জভতৰত 
আক্ে সোমঞ্জসযপূণথ, দী থজদেীেো, য়ৰহোই জভজিক িলবোেু অৰ্থ,  সুলভ আৰু বহেশীল প্ৰ ুজক্তৰ উপলবজি, 
আৰু বহেশীল িীৱেনশলী গ্ৰহণ আৰু দোজেত্বশীল য়সৱে আৰু উৎপোদে আজহথ ৰ প্ৰজত প্ৰজতশ্ৰুজত আৰু 
এেজিজি-12 লষয অিথ েৰ গুৰুত্ব, জবক্শষনক উন্নেেশীল য়দশসমূহৰ িোৰো। 

য়কোজভি-অন্তৰ অৰ্থেীজত পুেৰুিোৰ জবষেৰ ওপৰত, য়তওঁ কে য় , জি20 গোঁৰ্জে কমথৰত য়গোটৰ সহ-
সভোপজত জহচোক্প, ভোৰক্ত জেজিত কজৰক্ে য়  সমৰ্থেৰ য়কোক্েো অকোল প্ৰতযোহোৰ েহে আৰু আটোইতনক 
অসুৰজষত অংশসকলক আৱশযকীে সমৰ্থে প্ৰদোে কৰো হে। জি20য়ে সিত বহক্ে ঋণ য়সৱো প্ৰলম্বে 
2021 চেৰ য়শষনলক্ক জবস্তোৰ কজৰবনল  োৰ ফলত জবশ্বক্ োৰী প্ৰক্েোিেত ৰ্কো আৰু অসুৰজষত 
য়লোকসকক্ল অলপ সকোহ পোইক্ে। 

শ্ৰী গেোক্ল লগক্ত কে য়  কৰ সংক্শোধ্েৰ জবষেত, ভোৰক্ত জি20ক য়িোৰ জদক্ে লোভ সৃজিৰ উৎস আৰু 
কৰ য়লোৱো য়ষত্ৰোজধ্কোৰৰ মোিৰ অজমল সক্ম্বোধ্ে কৰোৰ বোক্ব। ইেোৰ ফলত এেো জেজিত হ'ব য়  িোঙৰ 
এমএেজচসমূক্হ জেিৰ কো থকলোপৰ য়দশত এক জেম্নতম কো থকজৰ কপথক্ৰট কৰ আদোে জদব লোজগব। 

আক্লোচেোত জবস্তোৰ কজৰ, শ্ৰী গেোক্ল কে য়  দেুীজত জবক্ৰোজধ্তো জবষেসমূহত, এই বেৰৰ দেুীজত 
জবক্ৰোজধ্তো কমথৰত য়গোটৰ জি20 সহ-সভোপজত জহচোক্প, ভোৰক্ত 5টো জচন্তো জবষেৰ প্ৰজত অৱদোে জদক্ে জ  
সম্পদ পুেৰুিোৰ, তৰ্য জবতৰণ, আইে বলৱৎ সহক্ োজগতো, প্ৰ ুজক্ত আৰু আশ্ৰে অস্বীকোৰ সম্বন্ধীে। 

মজহলো সবলীকৰণ, জশষো আৰু সংিোপে সমন্ধীে জবষেসমূহৰ ওপৰত, বোজণিয আৰু উক্দযোগ, য়টক্সটোইল, 
উপক্ভোক্তো জবষেক, খোদয আৰু ৰোিহুৱো জবতৰণ মন্ত্ৰীিক্ে কে য়  ভোৰক্ত মজহলো সবলীকৰণৰ ওপৰত 
জি20ৰ প্ৰক্চিো সমৰ্থে কক্ৰ। ভোৰক্ত কক্ঠোৰভোক্ৱ ভোষোৰ অন্তভুথ জক্তৰ ওপৰত য়িোৰ জদক্ে জলঙ্গ-জভজিক 
জহংসোৰ জবৰুক্ি আৰু 'দৰুৱতী কমথ বযৱিো'ৰ ওপৰত জি20ৰ েতুে েীজত গোঁৰ্জেৰ সমৰ্থে কজৰক্ে। 

শ্ৰী গেোক্ল লগক্ত কে য়  ভোৰক্ত প থটে খডৰ পুেৰুিোৰ গুৰুত্ব উক্েখ কজৰক্ে জবক্শষনক এই খডৰ 
ওপৰত য়কোজভি-19ৰ প্ৰভোৱৰ প্ৰজত লষয ৰোজখ। ভোৰক্ত জি20ৰ মক্েোক্ োগৰ আদৰজণ িেোইক্ে সৃজিশীল 
অৰ্থেীজত আৰু সোংসৃ্কজতক ঐজতহয সংৰষণৰ ওপৰত। 

মন্ত্ৰীিক্ে কে য়  ভোৰক্ত ‘জবশ্বোসৰ বসক্ত তৰ্যৰ মুকজল প্ৰৱোহ’ বৃিোন্তৰ ভোৰসোমযৰ প্ৰক্েোিেৰ বোক্ব 
কক্ঠোৰভোক্ৱ সমৰ্থে িেোইক্ে প্ৰি সীমো তৰ্য প্ৰৱোহ আৰু উন্নেেশীল য়দশসমূহৰ জবকোশ পদক্ষপসমূহ 
অন্তভুথ ক্ত কজৰ। য়তওঁ লগক্ত কে য়  ভোৰক্ত ‘জবকোশৰ বোক্ব তৰ্য’ বযৱহোৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত য়িোৰ 
জদক্ে। 



মন্ত্ৰীিক্ে এই কৰ্ো উক্েখ কক্ৰ য়  জি20ত ভোৰতৰ কণ্ঠই সকক্লো উন্নেেশীল য়দশসমূহৰ কণ্ঠ প্ৰজতজেজধ্ত্ব 
কক্ৰ। 

য়তওঁ উক্েখ কক্ৰ য়  2020 চেত চোউজি য়েতৃত্বক প্ৰদোে কৰো প্ৰধ্োে মন্ত্ৰী য়মোদীৰ পৰোমশথ অেু োেী, 
জি20য়ে এক অসোধ্োৰণ সজিলে অেুজিত কক্ৰ য় োৱো বেৰ য়কোজভি-19 পজৰজিজতৰ ওপৰত। 

এই বেৰ, ইটোজলক্ে এক জবক্শষ সজিলে অেুজিত কক্ৰ জি20ৰ প্ৰভোৱ জবস্তোৰ কজৰবনল আফগোজেস্তোেৰ 
মোেৱতো সংকট সক্ম্বোধ্ে কৰোৰ বোক্ব। লগক্ত জি20য়ে মক্েোক্ োগ জদক্ে আফগোজেস্তোেৰ মোেৱ অজধ্কোৰ 
আৰু য়মৌজলক স্বোধ্ীেতোৰ সিোেৰ ওপৰত, জবক্শষনক মজহলো, জশশু, সংখযোল ু আৰু অসুৰজষত 
য়লোকসকলৰ, ৰোষ্ট্ৰ সং  চোটথ োৰ আৰু আে প্ৰোসজঙ্গক আন্তিঃৰোষ্ট্ৰীে উপকৰণসমূহত উক্েজখত েীজতসমূহৰ 
অেু োেী। 

শ্ৰী গেোক্ল কে য়  ভোৰক্ত জি20 সভোপজতত্বৰ দোজেত্ব ল’ব 1 জিক্চম্বৰ, 2022-30 েৱম্বৰ 2023 
সমেকোলত আৰু এই বেৰ জিক্চম্বৰত ট্ৰেকো প্ৰক্ৱশ কজৰব আৰু জি20 পজৰষদত উন্নেেশীল য়দশসমূহ 
আৰু উদীেমোে বিোৰ অৰ্থেীজতসমূহৰ জবষে আৰু শংকোৰ য়েতৃত্ব কজৰব। 

শ্বৰাম 
অলটািৰ 29, 2021 
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