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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নপ্টরন্দ্র সমাদী আজ ত্রপ্ট াদশ ব্রিকে শীর্ষ েপ্টেলপ্টন স ৌপ্টরাব্রিত্য কপ্টরপ্টেন।   

এবাপ্টরর শীর্ষ েপ্টেলপ্টনর মলূ ভাবনা ভারত্ ব্রনবষাচন কপ্টরপ্টে। এটি িল “ব্রিকে@১৫ : ইন্ট্রা ব্রিকে সকা-অ াপ্টরশন 
ফর কনটিব্রনউইটি, কনপ্টোব্রলপ্টেশন এন্ড কনপ্টেনোে” (ব্রনবব্রিন্ন সজাটবদ্ধ ও েিমপ্টত্র ব্রভব্রিপ্টত্ আন্তঃব্রিকে 
েিপ্ট াব্রিত্া)। 

িাব্রজপ্টলর রাষ্ট্র ব্রত্ জাপ্ট র সবালপ্টোনাপ্টরা, রাব্রশ ার রাষ্ট্র ব্রত্ ভ্লাব্রদব্রমর  ুটিন, চীপ্টনর রাষ্ট্র ব্রত্ ব্রশ ব্রজিংব্র িং এবিং 
দব্রিণ আব্রিকার রাষ্ট্র ব্রত্ ব্রেব্ররল রামাপ্টফাো এই শীর্ষ েপ্টেলপ্টন অিংশগ্রিণ কপ্টরন।    

এ বের ভারত্ এই সজাপ্টটর অধযপ্টির দাব্র ত্ব  ালন করপ্টে। এই েম কাপ্টল ব্রিকে সিাষ্ঠীভুক্ত সদশগুব্রলর সেপ্টক 
েিপ্ট াব্রিত্া  াও া  প্রধানমন্ত্রী ত্াাঁপ্টদর ধনযবাদ জানান। এই েম কাপ্টল সবশব্রকেু নতু্ন উপ্টদযাি বাস্তবাব্র ত্ িপ্ট প্টে। 
এর মপ্টধয রপ্ট প্টে : প্রেম ব্রিকে ব্রেব্রজটাল স্বাস্থ্য েপ্টেলন, বহু াব্রিক েিংস্কাপ্টরর ব্রবর্প্ট  প্রেম ব্রিকে মন্ত্রী   ষাপ্ট র 
স ৌে ব্রবববৃ্রত্, েন্ত্রােবাদ সমাকাব্রবলা  ব্রিকপ্টের  ব্ররকল্পনা, দরূ েিংপ্টবদী কৃব্রত্রম উ গ্রপ্টির সিপ্টত্র েিপ্ট াব্রিত্ার জনয 
একটি চুব্রক্ত, টিকা িপ্টবর্ণা ও উদ্ভাবপ্টনর জনয একটি ভাচুষ  াল সকন্দ্র তত্ব্রর,   ব্ররপ্টবশ বান্ধব   ষটপ্টনর জনয 
ব্রিকে সজাট ইত্যাব্রদ। 

ব্রিকে সিাষ্ঠীভুক্ত সদশগুব্রল সকাব্রভে  রবত্ী ব্রবপ্টে চাব্রলকাশব্রক্তর ভূব্রমকা  ালন করপ্টত্  াপ্টর বপ্টল প্রধানমন্ত্রী মন্তবয 
কপ্টরপ্টেন। ‘ ূপ্টবষর অবস্থ্া  ব্রফপ্টর  াও া, উদ্ভাবন, ব্রবোেপ্ট ািযত্া এবিং ব্রস্থ্ব্রত্শীলত্া’ এই মপ্টন্ত্র ব্রিকে সিাষ্ঠীভুক্ত 
সদশগুব্রলর মপ্টধয েিপ্ট াব্রিত্া বাডাপ্টনার ও র ব্রত্ব্রন গুরুত্ব সদন। 

প্রধানমন্ত্রী এই ব্রবর্ গুব্রলর ও র গুরুত্ব ব্রদপ্ট  বপ্টলন, দ্রুত্ িব্রত্প্টত্ আপ্টির অবস্থ্া  ব্রফপ্টর স প্টত্ িপ্টব। এর জনয 
টিকাকরপ্টণর কাজ দ্রুত্ িব্রত্প্টত্ করপ্টত্ িপ্টব। এোডাও উন্নত্ সদশগুব্রলর মপ্টত্া ব্রিকে সিাষ্ঠীভুক্ত সদপ্টশ উন্নত্ ওরু্ধ 
ব্রশল্প এবিং টিকা তত্ব্ররর িমত্া অজষ ন করপ্টত্ িপ্টব। একাপ্টজ ব্রেব্রজটাল  ব্ররকাঠাপ্টমাপ্টক  ো েভাপ্টব বযবিার কপ্টর 
ত্ার েুফল জনোধারপ্টণর কাপ্টে স ৌাঁপ্টে ব্রদপ্টত্ িপ্টব।  ব্ররপ্টবশ এবিং জলবা  ু েিংক্রান্ত ব্রবর্প্ট  ব্রিকে সিাষ্ঠীর 
অব্রভন্ন  মত্ামত্ প্রচাপ্টরর জনয ব্রস্থ্ব্রত্শীল উন্ন নপ্টক উৎোি ব্রদপ্টত্ িপ্টব।   

েপ্টেলপ্টন সনতৃ্বনৃ্দ আফিাব্রনস্তাপ্টনর োম্প্রব্রত্ক ঘটনাবলী েি গুরুত্ব ূণষ আঞ্চব্রলক ও আন্তজষ াব্রত্ক ব্রবর্  ব্রনপ্ট  
আপ্টলাচনা কপ্টরপ্টেন। েন্ত্রােবাদ এবিং সমৌলবাপ্টদর েমেযা সমাকাব্রবলা করার সিপ্টত্র ব্রিকে সিাষ্ঠীভুক্ত সদশগুব্রল 
একপ্টজাট িপ্ট  েন্ত্রােবাদ ব্রবপ্টরাধী স  নীব্রত্ গ্রিণ কপ্টরপ্টে সেটি বাস্তবাব্র ত্ করপ্টত্ িপ্টব।   

েপ্টেলপ্টনর সশপ্টর্ সনতৃ্বৃন্দ ‘নতু্নব্রদল্লী সঘার্ণা ত্র’ গ্রিণ কপ্টরপ্টেন। 
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