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জি 20 েীষষ সকেলকনর প্রাক্কাকল, বিজিে উকেকগর জিষকয় ভারকের শনেৃত্ব এিিং জিসৃ্তে সমসযা গুজলকে ভারকের 
মোমে দঢৃ় সমেষন শপকয়কে - শ্রী পীযূষ শগায়াল 
 
জি20 শীর্ষ সম্মেলম্মে নেতাম্মের দ্বারা নে নরাম ন ার্োপত্রটি গহৃীত হম্মে,িাজর থাকা নশরপাম্মের বেঠম্মকর 
আম্মলাচ্য সজূচ্ম্মত  তার চূ্ড়ান্তরূপ জেম্মত হম্মে। - শ্রী গয়াল 
 
জি20 সহকমীম্মের নথম্মক পরীক্ষা এেং ভ্যাকজসে শংসাপত্র সহ ভ্রমণ েজথপম্মত্রর পারস্পজরক স্বীকৃজত পাোর 
িেয আেজিত- শ্রী গয়াল  
 
স্থায়ী জেকাশ এেং খােয সরুক্ষার িেয, ভ্ারত নিার জেম্ময়ছ নে, েীজতগুজলম্মক অেশযই কু্ষদ্র এেং প্রাজন্তক 
চ্াজর্ম্মের স্বাথষ রক্ষা করম্মত হম্মে, স্থােীয় খােয সংসৃ্কজতম্মক সংরক্ষণ করম্মত হম্মে, ফলস্বরূপ  খােয সরুক্ষাম্মক 
সজুেজিত করম্মে- শ্রী গয়াল।   
 
সামঞ্জসয পণূষ, েী ষম্মময়ােী, িলোয়ুম্মত আজথষক সজুেধা প্রোে, সাশ্রয়ী এেং জস্থজতশীল প্রেজুির অজভ্গমযতা 
এেং মিেুত িীেেোত্রা অেলম্বে করার প্রজত অঙ্গীকার  এেং োয়েদ্ধ ও েযেহাজরক জেেশষম্মের মত 
জেশ্বেযাপী িলোয়ু প্রজিয়াম্মত কৃজত্রম েল সঞ্চার করার িেয গুরুতর সক্ষমতা প্রোেকারীর 
প্রম্ময়ািেীয়তাম্মক ভ্ারত সমথষে কম্মর।- শ্রী গয়াল 
 
ভ্ারত সজুেজিত কম্মরম্মছ নে, নকাজভ্ড পরেতী অথষনেজতক পণুরুদ্ধাম্মরর  নক্ষম্মত্র সমম্ময়র আম্মগ নকােও রকম 
সাহােযম্মক সজরম্ময় নেওয়া হম্মে ো এেং সেম্মচ্ম্ময় ঝঁজক পণূষ অংশম্মক প্রম্ময়ািেীয় সাহােয প্রোে করা 
হম্ময়ম্মছ।-শ্রী গয়াল  
 
জি20 , 2021 সাম্মলর নশর্ অেজধ ঋণ নসো সাসম্মপেশে উম্মেযাগম্মক েজধষত করম্মত রাজি হম্ময়ম্মছ , সতুরাং 
জেশ্ব িমু্মড় োম্মের প্রম্ময়ািে  এেং ঝঁুজক রম্ময়ম্মছ তারা েম নফলার অেকাশ নপম্ময়ম্মছে। -শ্রী গয়াল 
 
শ্রী পীেরু্ গয়াল,   30-31নশ অম্মটাের নরাম্মম আসন্ন 16তম জি-20  শীর্ষ সম্মেলম্মে প্রধােমন্ত্রী নমােীর 
অংশগ্রহম্মণর আপম্মডট প্রোে কম্মরম্মছে।  
জি-20 শেরপাকদর িাজরোো বিঠে চলাোলীন সিংিাদ মাধ্যমকে িীজ িং েরকে জগকয় গয়াল িকলকেন শয, 
"জি-20, বিজিে উকেকগর জিষকয় ভারকের শনেৃত্বকে স্বীোর েকরকে এিিং আসন্ন েীষষ সকেলকন উত্থাজপে 
হকে পাকর এমন  জিসৃ্তে সমসযাগুজলর জিষকয় ভারকের মোমেকে সমেষন েকরকে" 
 
উকেখ েরা শযকে পাকর শয,েীষষ সকেলকন শনোকদর োরা শয শরাম শ াষণাপত্রটি গৃহীে হকি , িাজর োো 
শেরপাকদর বিঠকের আকলাচয সূজচকে োর চূড়ান্ত রূপ জদকে হকি। 
 
এও উকেখ েরা শযকে পাকর শয, ইোজলর প্রধ্ানমন্ত্রী জহি একেকলজি জমস্টার মাজরও দ্রাজ  প্রধ্ানমন্ত্রী শমাজদকে 



আমন্ত্রণ িাজনকয়কেন এিিং প্রধ্ানমন্ত্রী আি শভারকিলা শরাকম শপ ৌঁজেকয়কেন। এটি প্রধ্ানমন্ত্রীর অষ্টম জি20 
সকেলন।   
জি20 সকেলকন প্রধ্ানমন্ত্রীর অিংেগ্রহকণর চূড়ান্ত প্রস্তুজের েদারজে েরকে শ্রী পীযষূ শগাকয়ল গে 3 জদন ধ্কর 
শরাকম রকয়কেন 
ইোজলকে, শ্রী পীযূষ গয়াল 27-29 অকটাির পযষন্ত 6 েম জি20 শেরপাকদর বিঠকে অিংে জনকয়জেকলন এিিং 
োর অকনে জি20  সমেুলযকদর (ইউকে, িামষাজন, ফ্রাি, ইইউ, ইকদাকনজেয়া এিিং জসঙ্গাপুর) সাকে জেপাজিে 
বিঠে েকরকেন। 
 
শ্রী গয়াল িকলকেন শয জি20 আন্তিষ াজেে সহকযাজগোর িনয প্রধ্ান জিি শ ারাম জহসাকি আজিভূষ ে হকয়কে। 
জেজন িকলকেন শয জি20  জিকির জিজিজপর 80%, জিি িাজণকিযর 75% এিিং জিকির িনসিংখযার 60% 
প্রজেজনজধ্ত্ব েকর। 
 
এও উকেখ েরা শযকে পাকর শয, ইোজল এই িের জি 20-র সভাপজেত্ব েরকে যার মলু উপিীিয হল -' 
িনগণ,িগে, সমজৃি ' এিিং এর লিযস্থকলর শেন্দ্রজিদকুে রকয়কেেঃ  অজেমারী শেকে পুনরুিার এিিং বিজিে 
স্বাস্থয মিিেুী পজরচালনা, আজেষে পুনরুিার ও জস্থজেস্থাপেো, িলিায়ু পজরিেষ ন ও েজি পজরিেষ ন এিিং 
স্থায়ী জিোে ও খাদয সুরিা" 
সিংিাদ মাধ্যকমর সাকে েো িলকে জগকয় শ্রী গয়াল িকলকেন শয ভারে ইোজল োরা জনিষাজচে অগ্রাজধ্োর 
শিত্রগুজলকে সম্পূণষ সমেষন েকর। জেজন িকলকেন শয, সকিমাত্র শেরপাকদর শয বিঠে সমাপ্ত হকয়কে োর 
আকলাচয সূজচ জেল শরাকমর শ াষনা পত্রকে চূড়ান্ত রূপ শদওয়া , শযটি জি 20 -র শনোকদর োরা গৃহীে 
হকি।  
 
মন্ত্রী িকলকেন শয, জিিিযাপী িনগকণর ভাকলার িনয ভারকের িযাপে শোজভি-19 টিোেরকণর ভারকের 
অিস্থান শে জি 20 স্বীেৃজে প্রদান েকরকে এিিং জেজন খুজে শয, পরীিা এিিং টিোর েিংসাপত্রসহ ভ্রমকণর 
নজের পারস্পজরে স্বীেৃজে প্রদাকনর িনয োর পরামেষকে জি20 র সহেমীরা োকে সমেষন েকরকেন।  
জস্থজেেীল জিোে ও খাদয সুরিার জিষকয়, জেজন িকলকেন শয, ভারে শিার জদকয়কে নীজেগুজল অিেযই িুদ্র 
এিিং প্রাজন্তে চাজষকদর স্বােষকে সুরজিে েরকি এিিং স্থানীয় খাদয সিংসৃ্কজেকে সিংরিণ েরকি ,  লসরূপ শযটি 
খাদয সুরিাকে উকেখকযাগয ভাকি অিদান রাখকি।   
িলিায়ু পজরিেষ ন এিিং পজরকিে সম্পকেষ  শ্রী গয়াল িকলকেন, সামঞ্জসযপূণষ, দী ষকময়াদী, িলিায়ুকে আজেষে 
সুজিধ্া প্রদান, সাশ্রয়ী এিিং জস্থজেেীল প্রযজুির অজভগমযো, এিিং শেেসই িীিনযাত্রাকে গ্রহন েরার অঙ্গীোর, 
এসজিজি-12-এর লকিয শপ ৌঁকোকনার িনয জিকেষ েকর উন্নেকদেগুজলর দাজয়ত্বেীল িযিহার এিিং উৎপাদন ও 
গুরুত্বপ্রদান সহ বিজিে িলিায়ু প্রজিয়াকে েৃজত্রম িলসঞ্চার েরার িনয গুরুের সিমো প্রদানোরীর 
প্রকয়ািনীয়োর েো ভারে শিার জদকয় িকলকে। . 
শোজভি পরিেী আজেষে পুনরুিাকরর জিষকয় জেজন িকলন, জি 20 পজরোঠাকমা োযষেরী দকলর যুগ্ম সভাপজে 
জহসাকি, ভারে সজুনজিে েকরকে শয, সমকয়র আকগ শোনও রেকমর সাহাযযকে েুকল শনওয়া হকি না এিিং 
সিকেকে ঝৌঁ জে প্রিণ অিংেকে প্রকয়ািনীয় সাহাযয শদওয়া হকয়কে। জি 20   ঋণ শসিা সাসকপনকেন উকদযাগ 
2021 সাকলর শেষ অিজধ্ প্রসাজরে েরকে রাজি হকয়কে, সুেরািং জিি িকুড় যাকদর প্রকয়ািন রকয়কে এিিং 
যারা ঝুৌঁ জে প্রিণ অিংকের মকধ্য রকয়কেন োরা দম শ লার সুকযাগ পাকিন।  
শ্রী গয়াল শযাগ েকরকেন শয ের সিংস্কাকরর ইসুযকে, ভারে জি 20   শে মনুা ার উৎস এিিং শয এজিয়াকর 
োকদর ের শদওয়া হয় োর মকধ্য অজমল সমাধ্াকনর িনয চাপ জদকয়কে। এটি জনজিে েরকি শয িহৃৎ 
এমএনজসগুজল োকদর েমষোকের শদকে এেটি নযূনেম োযষের েকপষাকরে ের প্রদান েকর। 
 
আকলাচনার জিষকয় আরও জিেদভাকি, শ্রী গয়াল িকলকেন শয দনুীজে জিকরাধ্ী জিষকয়, ভারে এই িের দনুীজে 
দমন ওয়াজেষ িং গ্রুকপর জি 20   র যুগ্ম সভাপজে জহসাকি, সম্পদ পুনরুিার, েেয আদান-প্রদান, আইন 



প্রকয়াগোরী সহকযাজগো, সম্পজেষ ে 5 টি জচন্তাধ্ারায় অিদান শরকখকে। সম্পজি পুনরুিার সম্পজেষ ে মলূয, েেয 
িন্টন, আইন জনিষাহন জনগম, প্রযুজি এিিং জনরাপদ আশ্রকয়র অস্বীোর। 
 
নারীর িমোয়ন, জেিা ও েমষসিংস্থান সিংিান্ত জিষকয়, িাজণিয ও জেল্প িস্ত্র, শভািা জিষয়ে, খাদয ও 
গণিন্টন মন্ত্রী, িকলকেন শয, নারীর িমোয়কন ভারে জি 20-র শিারকে সমেষন েকর। ভারে জলঙ্গ-জভজিে 
জহিংসার জিরুকি ভাষা িযিহাকরর অন্তভুষ জির িনয শিারাকলাভাকি সমেষন েকরকে এিিং 'দরূিেী োকির 
িযিস্থা'-শে জি 20-র নেুন নীজে োঠাকমাকে সমেষন েকরকে। 
  
শ্রী গয়াল শযাগ েকরকেন শয ভারে পযষেন শিকত্রর পুনরুিাকরর, জিকেষে এই শিকত্র শোজভি-19 এর 
প্রভাকির োরকণ, গুরুত্বকে  েুকল ধ্করকে । ভারে সৃজষ্টেীল অেষনীজে এিিং সাঙসৃ্কজেে ঐজেহযকে সিংরিকণ জি 
20-র লিযস্থলকে স্বাগে িাজনকয়কে।  
 
মন্ত্রী িকলন শয ভারে সীমান্ত পাকরর শিোর প্রিাহ এিিং উন্নয়নেীল শদেগুজলর উন্নয়কনর প্রকয়ািনীয়োর সাকে 
সামঞ্জসযপূণষ 'ট্রাকস্টর সাকে শিো জফ্র শলা' নযাকরটিকভর ভারসাময িিায় রাখার প্রকয়ািনীয়োর উপর শিার 
জদকয়কে। জেজন আরও িকলকেন শয, ভারে "জিোকের িনয শিো' িযিহাকরর গুরুকত্বর উপকর শিারাকরাপ 
েকরকে।   
মন্ত্রী শিাকরর সাকে িকলকেন শয, জি-20 শে ভারকের েন্ঠস্বর উন্নয়নেীল শদেগুজলর েকন্ঠর প্রজেজনজধ্ত্ব 
েকরকে।  
 
জেজন উকেখ েকরকেন শয 2020 সাকল শস জদ শনেৃকত্বর োকে প্রধ্ানমন্ত্রী শমাদীর পরামেষ িকম, জি-20  গে 
িের শোজভি-19 পজরজস্থজে জনকয় এেটি অসাধ্ারণ েীষষ সকেলন আহ্বান েকরজেল। 
 
এই িের, ইোজল আ গাজনস্তাকনর মানজিে সঙ্কে শমাোজিলায় জি-20- র প্রভািকে োকি লাগাকে এেটি 
জিকেষ েীষষ সকেলন আহ্বান েকরকে। রাষ্ট্রসিংক র  সনদ এিিং অনযানয প্রাসজঙ্গে আন্তিষ াজেে উপেরকণ 
অন্তভুষ ি নীজে অনসুাকর জি 20 মানিাজধ্োর এিিং শম জলে স্বাধ্ীনো, জিকেষ েকর আ গাজনস্তাকনর নারী, 
জেশু, সিংখযাল ু এিিং দিুষল মানকুষর অজধ্োকরর প্রজে সোকনর উপর দজৃষ্ট জনিি েকরকে। 
 
শ্রী গয়াল িকলকেন শয, ভারে 1 জিকসম্বর 2022 শেকে নকভম্বর 2023  অিজধ্ সমকয় জি 20-র সভাপজেত্ব 
গ্রহণ েরকে চকলকে ও এই িেকরর জিকসম্বকর ট্রয়োকে প্রকিে েরকি এিিং জি 20 শ ারাকম উন্নয়নেীল শদে 
এিিং উদীয়মান িািার অেষনীজের সমসযা ও উকেকগর জিষকয় শনেৃত্ব শদকি।  
 
শরাম 
অকটাির 29,2021  
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