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চেপ্তেম্বৰ 09, 2021 

 

প্ৰধোনমন্ত্ৰী শ্ৰী নয়িন্দ্ৰ মমোদীয়  আব্ৰি ‘ভোৰ্চষ য়েল’ মোধযয়ময়ি অনচব্ৰিত ‘ত্ৰয় োদশ ব্ৰিক্ছ শীৰ্ষ সব্ৰিলন’ত সভোপব্ৰতত্ব কব্ৰিয়ল। 

ভোিয়ত আগবয় োেো শীৰ্ষ সব্ৰিলনখনি প্ৰোব্ৰতপোদয ব্ৰবৰ্ বস্তু আব্ৰছল, ‘ব্ৰিক্ছ @১৫- ব্ৰনিন্তিতো, একত্ৰীকিণ আিচ সহমব্ৰতি 
বোয়ব আন্তঃ ব্ৰিকছ সহয় োব্ৰগতো’। 

শীৰ্ষ সব্ৰিলনখনত ব্ৰিক্ছ-ি অনয সকয়লো সদসয িোষ্ট্ৰি শীৰ্ষ মনতৃত্বি উপব্ৰিব্ৰত মদব্ৰখবলল মপোেো  ো । মনতোসকল 
আব্ৰছল- িোব্ৰিলি িোষ্ট্ৰপব্ৰত িোইি বলয়ছোনোয়িো, িোছী োি িোষ্ট্ৰপব্ৰত ব্লোব্ৰিব্ৰমি পচটিন, ৰ্ীনি িোষ্ট্ৰপব্ৰত ব্ৰৰ্ ব্ৰিনব্ৰপন আিচ 
দব্ৰিণ আব্ৰিকোি িোষ্ট্ৰপব্ৰত ৰ্ীব্ৰিল িোমোয়পোছো। 

ভোিতি অধযিতোত ৰ্ব্ৰলত বৰ্ষত বহুসংখযক নতচ ন পদয়িপ গ্ৰহণ কিোত সকয়লো সদসয িোষ্ট্ৰই আগবয় োেো সহয় োব্ৰগতোি 
বোয়ব প্ৰধোনমন্ত্ৰীয়  সকয়লোয়ি শলোগ ল । এইসমূহ পদয়িপি ব্ৰভতিত আয়ছ, ব্ৰিব্ৰিয়েল মোধযয়ময়ি অনচব্ৰিত ব্ৰিক্ছি 
প্ৰথমখন স্বোিয শীৰ্ষ সব্ৰিলন, বহু পিী  সংস্কোি সন্দভষ ত ব্ৰিক্ছ মদশি মন্ত্ৰীমণ্ডলীয়  প্ৰকোশ কিো প্ৰথময়েো  চটী ো ব্ৰববৃব্ৰত, 
ব্ৰিক্ছি সন্ত্ৰোসবোদ-ব্ৰবয়িোধী এক কমষ-পব্ৰিকল্পনো ম োৰ্ণো, দিূ-ব্ৰন ব্ৰন্ত্ৰত কৃব্ৰত্ৰম উপগ্ৰহসমূহি মিত্ৰত সহয় োব্ৰগতো ৰ্চ ব্ৰি, 
ব্ৰিক্ছি এক ভোৰ্চষ য়েল প্ৰব্ৰতয়ৰ্ধক গয়েৰ্ণো তথো ব্ৰবকোশ মকন্দ্ৰ িোপন, মসউি প ষেন সন্দভষ ত ব্ৰিক্ছ-ি উলমহতী ো মঞ্চ 
গঠন আব্ৰদ। 

ক’ব্ৰভি-উত্তি মপ্ৰিোপেত ব্ৰিক্ছ-ম  বহণ কব্ৰিব পিো মনতৃত্বসচলভ ভূব্ৰমকোি সম্ভোেনী তোি কথো উয়েখ কব্ৰি প্ৰধোনমন্ত্ৰীয়  
‘পূবষোেিো অব্ৰভমচখী প্ৰবণতোয়ি, উদ্ভোেনশীলতোয়ি, ব্ৰবশ্বোসয় োগয ভোয়ব আিচ দী ষসচব্ৰিতোয়ি পচনব্ৰনষমষোণ’-ি মন্ত্ৰ আওিোই 
ব্ৰিক্ছ-ম  সহয় োব্ৰগতোি পব্ৰিসি সম্প্ৰসোব্ৰিত কিোি আহ্বোন িনো । 

এই সন্দভষ ত বযোখযো দোব্ৰি ধব্ৰি প্ৰধোনমন্ত্ৰীয়  প্ৰব্ৰতয়ৰ্ধকি সচলভতোি মবগ বৃব্ৰি কব্ৰি ‘পচনব্ৰনষমষোণ’ি গব্ৰত ত্বিোব্ৰিত কিো, 
ঔৰ্ধি ব্ৰবব্ৰবধকিণ আিচ প্ৰব্ৰতয়ৰ্ধকি উত্পোদন সোমথষয উন্নত িোষ্ট্ৰসমূহতলকয় ো অব্ৰধক হোিত কব্ৰি ‘পূবষোেিো অব্ৰভমচখী 
প্ৰেণতো’ সৃব্ৰি কিো, িন-কলযোণি বোয়ব ব্ৰিব্ৰিয়েল পিব্ৰতি কুশলতো সোয়িোগত কব্ৰি ‘উদ্ভোেনশীলতো’ক আগব োই ব্ৰন ো, 
বহুপিী  সংিোসমূহি ‘ব্ৰবশ্বোসয় োগযতো’ বৃব্ৰি কিোি বোয়ব সংস্কোিসোধন কিো, আিচ পব্ৰিয়েশ তথো িলবো চ সমক্ৰোন্তী  
প্ৰসংগসমূহি মিত্ৰত ব্ৰিক্ছ-ি এক উলমহতী ো মতোদশষ প্ৰব্ৰতিোয়ি ‘বহণিম উন্ন ণ’ি উত্তিণত গুিচত্ব আয়িোপ কয়ি। 

মনতোসকয়ল মশহতী োভোয়ব আফগোব্ৰনস্তোনত উদ্ভে মহোেো পব্ৰিব্ৰিব্ৰতয়ক ধব্ৰি আন গুিচত্বপূণষ আঞ্চব্ৰলক আিচ মগোলকী  
প্ৰসংগসমূহি সন্দভষ য়তো আয়লোৰ্নো কয়ি। সন্ত্ৰোসবোদ আিচ উগ্ৰবোদি উথ্থোয়ন সৃব্ৰি কিো ভোবচকী সন্দভষ ত সকয়লোয়ে উব্ৰিগ্নতো 
প্ৰকোশ কিোি লগয়ত সন্ত্ৰোসবোদক প্ৰব্ৰতহত কিোি মিত্ৰত ব্ৰিক্ছ-ম   চগুয়তোেো কমষ-পব্ৰিকল্পনো িূপো ণ কিোি বোয়ব সহমত 
বযি কয়ি। 

শীৰ্ষ সব্ৰিলনখনি সোমিব্ৰণি পূয়বষ মনতোসকয়ল ‘নতচ ন ব্ৰদেী ম োৰ্ণোপত্ৰ’খন আনচিোব্ৰনক ভোয়ব গৃহীত কয়ি। 

নতুন দিল্লী 
চেপ্তেম্বৰ 09, 2021 
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