Prime Minister interacts with Heads of Indian Missions
abroad and stakeholders of the trade & commerce sector
August 06, 2021

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিযেশত থকা ভাৰতী়ে বমছনৰ মুৰব্বী আৰু িাবিজ্য আৰু
িাবিজ্য খণ্ডৰ অংশীোৰসকলৰ সসযত িাততালাপ কযৰ
আগষ্ট 06, 2021
৭৫ তম স্বাধীনতা বেৱস উেযাপনৰ সসযত, স্বাধীনতা উৎসৱ সৈযছ ভাৰতৰ ভবৱষ্যতৰ িাযি এক েৃষ্টিভংগী
আৰু পবৰকল্পনা গব়ি ততালাৰ এক সুযযাগ: প্ৰধানমন্ত্ৰী
তভৌবতক, প্ৰযুক্তিগত আৰু বিত্তী়ে সংযযাগৰ িাযি আমাৰ ৰপ্তাবন সংকুবিত বিশ্বলল সম্প্ৰসাবৰত কৰাৰ িাযি
সমগ্ৰ বিশ্বযত নতু ন সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰা সৈযছ: প্ৰধানমন্ত্ৰী
আমাৰ অথনীবত,
ত
আমাৰ উৎপােন আৰু তসৱা উযেযাগৰ আকাৰ আৰু শক্তিৰ কথা বিযিিনা কবৰ,
ৰপ্তাবনিৃক্তিৰ যযথি সম্ভাৱনা আযছ: প্ৰধানমন্ত্ৰী
উৎপােনৰ ওপৰত স্পশকাতৰ
ত
শ্ৰুবতকটু শব্াংশই তকৱল উৎপােনৰ পবৰমাি িৃক্তি কৰাত সৈা়ে নকযৰ,
লগযত বিশ্বিযাপী মানেণ্ড আৰু েক্ষতাৰ স্তৰ িৃক্তি কৰাত সৈা়ে কবৰি: প্ৰধানমন্ত্ৰী
ভাৰতৰ পূিাৱতী
ত
কৰ িাবতল কৰাৰ বসিান্তই আমাৰ প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰবতফবলত কযৰ, নীবতসমূৈৰ সম্প্ৰীবত
প্ৰবতফবলত কযৰ আৰু সকযলা বিবনয়োগকাৰীলল এক স্পি িাততা তপ্ৰৰি কযৰ তয ভাৰযত তকৱল নতু ন
সম্ভাৱনাৰ েুৱাৰ মুকবল কৰাই নৈ়ে, ভাৰতিৰকাৰৰ বনিা়েক
ত
িৰকাৰত বনজ্ৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পালন কৰাৰ
ইচ্ছাও মুকবল কবৰ বেযছ। : প্ৰধানমন্ত্ৰী
তকন্দ্ৰী়ে িৰকাযৰ বন়োমক তিাজ্া হ্ৰাস কবৰিলল ৰাজ্যসমূৈৰ সসযত ঘবনষ্ঠ সৈযযাবগতাত কাম কবৰ আযছ:
প্ৰধানমন্ত্ৰী
তকন্দ্ৰী়ে িৰকাযৰ বন়েন্ত্ৰক তিাজ্া হ্ৰাস কবৰিলল ৰাজ্যসমূৈৰ সসযত ঘবনষ্ঠভাযৱ কাম কবৰ আযছ: প্ৰধানমন্ত্ৰী
ৰাজ্যসমূৈত ৰপ্তাবন তকন্দ্ৰ গব়ি তু বলিলল ৰাজ্যসমূৈৰ মাজ্ত স্বাস্থ্যকৰ প্ৰবতযযাবগতাৰ প্ৰিাৰ কৰা সৈযছ:
প্ৰধানমন্ত্ৰী
আবম নতু ন গন্তিযস্থ্ান বিিাবৰি লাবগি আৰু নতু ন সামগ্ৰী তিাৰ তেবলবেি লাবগি। আবম নতু ন খণ্ডৰ িাযি
ভবৱষ্যতৰ ৰিনীবত ৰাবখি পাযৰাোঁযন?
এই আোঁিবনৰ প্ৰথম তটা প্ৰযিিাত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নযৰন্দ্ৰ তমােীয়ে বভবিঅ' কনফাযৰন্সৰ জ্বৰ়েযত বিযেশত
থকা ভাৰতী়ে বমছনৰ মুৰব্বী আৰু িযৱসা়ে আৰু িাবিজ্য খণ্ডৰ অংশীোৰসকলৰ সসযত িাততালাপ কযৰ।
আযলািনাৰ সম়েত তকন্দ্ৰী়ে িাবিজ্য মন্ত্ৰী আৰু সিযেবশক পবৰক্ৰমা মন্ত্ৰীও উপবস্থ্ত আবছল।
অনুষ্ঠানযটাত ২০ টাতলকও অবধক বিভাগৰ সবিি, ৰাজ্য িৰকাৰৰ বিষ়্ো, ৰপ্তাবন প্ৰিাৰ পবৰষ্ে আৰু
তিম্বাৰ অফ কমািত ৰ সেসযসকলও উপবস্থ্ত আবছল।

ভাষ্িত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক়ে তয স্বাধীনতাৰ অমৃত মযৈাৎসৱৰ সম়ে। স্বাধীনতাৰ ৭৫ তম উৎসৱ উেযাপন
কৰাৰ সম়েত ভাৰতৰ ভবৱষ্যতৰ িাযি এক েৃষ্টিভংগী আৰু পবৰকল্পনা গব়ি ততালাৰ এক সুযযাগ। আমাৰ
ৰপ্তাবনৰ উচ্চাকাংক্ষা আৰু সকযলা অংশীোযৰ ই়োত এক গুৰুত্বপূি ত ভূ বমকা পালন কবৰি পাযৰ। ততওোঁ
ক়ে তয তভৌবতক, প্ৰযুক্তিগত আৰু বিত্তী়ে সংযযাগৰ ফলত আক্তজ্ৰ পৃবথৱীখন বেনক বেযন সংকুবিত সৈ
আবৈযছ। এযন পবৰযৱশত, আমাৰ ৰপ্তাবন সম্প্ৰসাৰিৰ িাযি সমগ্ৰ বিশ্বযত নতু ন সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰা সৈযছ।
ততওোঁ অংশীোৰসকলক ততওোঁ যলাকৰ পেযক্ষপৰ িাযি প্ৰশংসা কযৰ আৰু ৰপ্তাবনৰ তক্ষত্ৰত আমাৰ
উচ্চাকাংক্ষী লক্ষয প্ৰাপ্ত কৰাৰ িাযি ততওোঁ যলাক সকযলাযৱ প্ৰেশনত কৰা উৎসাৈ, আশািাে আৰু
প্ৰবতশ্ৰুবতৰ প্ৰশংসা কযৰ। অতীতত বিশ্ব অথনীবতত
ত
ভাৰতৰ সিাবধক
ত
অংশ থকাৰ এটা মুখয কাৰি
আবছল ই়োৰ শক্তিশালী িাবিজ্য আৰু ৰপ্তাবন, ততওোঁ স্মৰি কযৰ। ততওোঁ বিশ্ব অথনীবতৰ
ত
পুৰবি অংশ
পুনৰুিাৰৰ বেশত ৰপ্তাবন শক্তিশালী কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আযৰাপ কযৰ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশীোৰসকলক তপাি তকাবভি তলাযিল ৱৰ্ল্তত বিশ্বিযাপী তযাগান শৃংখলাৰ পবৰৱততনৰ দ্বাৰা
সৃষ্টি তৈাৱা নতু ন সুযযাগৰ সুবিধা তলাৱাৰ িাযি সকযলা ধৰিৰ প্ৰযিিা িলািলল আহ্বান জ্না়ে( অথাৎ।
ত
আমাৰ অথনীবত,
ত
আমাৰ উৎপােন আৰু তসৱা উযেযাগৰ আকাৰ আৰু শক্তিৰ কথা বিযিিনা কবৰ, ৰপ্তাবন
িৃক্তিৰ যযথি সম্ভাৱনা আযছ। ততওোঁ ক়ে তয তেশখনস্বাৱলম্বী ভাৰতৰ অবভযানৰ বেযশ আগিাব়ি তযাৱাৰ
লযগ লযগ ৰপ্তাবনৰ তক্ষত্ৰত ভাৰতৰ অংশ িহুগুযি িৃক্তি কৰাযটাও ই়োৰ অনযতম লক্ষয। ই়োক প্ৰাপ্ত
কবৰিলল আবম বনক্তিত কবৰি লাবগি তয আমাৰ িযৱসা়ে সম্প্ৰসাবৰত আৰু বিকাশ ৰখাৰ িাযি আবম
বিশ্বিযাপী তযাগান শৃংখলাত প্ৰযৱশাবধকাৰ লাভ কবৰম। ততওোঁ ক়ে তয আমাৰ উযেযাগযটাযৱ সিযেষ্ঠ
ত
প্ৰযুক্তিৰ বেশত আগিাব়িি লাবগি, উদ্ভাৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেি লাবগি আৰু আৰ এণ্ড বিত ই়োৰ অংশ
িৃক্তি কবৰি লাবগি। ততওোঁ সকবছল তয তকৱল এই পথযটা অনুসৰি কবৰযলযৈ বিশ্বিযাপী মূলয শৃংখলাত
আমাৰ অংশ িৃক্তি পাি। ততওোঁ গুৰুত্ব আযৰাপ কযৰ তয প্ৰবতযযাবগতা আৰু উৎকষ্তাক
ত
উৎসাবৈত কৰাৰ
লগযত আবম প্ৰবতযটা তক্ষত্ৰযত বিশ্বিযাপী তিম্পি়েন সৃষ্টি কবৰি লাবগি।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে িাবৰটা কাৰক তাবলকাভুি কবৰযছ বযযিাৰ ৰপ্তাবন িৃক্তিৰ িাযি অবত গুৰুত্বপূি।ত তেশত
উৎপােন িহুগুযি িৃক্তি পাইযছ আৰু ই গুিগতভাযৱ প্ৰবতযযাবগতামূলক ৈ'ি লাযগ। বদ্বতী়েযত, তসই
তকন্দ্ৰৰ িাযি, পবৰিৈন, লক্তজ্ষ্টিকৰ সমসযাযিাৰ সমাধান কবৰি লাযগ, ৰাজ্য আৰু িযক্তিগত
অংশীোৰসকযল বনৰন্তৰ ভাযৱ কাম কবৰি লাবগি। তৃতী়েযত, িৰকাযৰ ৰপ্তাবনকততাসকলৰ সসযত কান্ধত
কান্ধ বমলাই তখাজ্ কাব়িি লাযগ আৰু অৱযশষ্ত ভাৰতী়ে সামগ্ৰীৰ িাযি আন্তঃৰাষ্ট্ৰী়ে িজ্াৰ সম্প্ৰসাবৰত
কবৰি লাযগ। ততওোঁ ক়ে তয তযবত়ো এই িাবৰটা কাৰক একক্তত্ৰত ৈ'ি ততবত়োযৈ ভাৰযত বিশ্বৰ িাযি তমক
ইন ইক্তণ্ড়োৰ লক্ষয উন্নত ভাযৱ প্ৰাপ্ত কবৰি পাবৰি।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক়ে তয আক্তজ্ তেশত, ৰাজ্যসমূৈত িযৱসাব়েক জ্গতৰ প্ৰয়োজ্নী়েতা িুক্তজ্ িৰকাৰ আগিাব়ি
আবৈযছ। ততওোঁ আতমা-বনভতৰশীল ভাৰত অবভযানৰ অধীনত বিবভন্ন তৰৈাই আৰু জ্ৰুৰীকালীন তক্ৰবিট
লাইন তগৰাবি আোঁিবনৰ িযৱস্থ্াৰ েযৰ িৰকাৰী পেযক্ষপসমূৈৰ তাবলকা সত়োৰ কযৰ। ততওোঁ লগযত ক়ে তয
উৎপােন উেগবন আোঁিবনয়ে তকৱল উৎপােনৰ পবৰমাি িৃক্তি কৰাত সৈা়ে নকযৰ, লগযত বিশ্বিযাপী
মানেণ্ড আৰু েক্ষতাৰ স্তৰ িৃক্তি কৰাত সৈা়ে কবৰি। ই়োৰ ফলত আত্মা-বনভতৰশীল ভাৰতৰ এক নতু ন
িযৱস্থ্াৰ বিকাশ ঘষ্টটি। তেশখযন উৎপােন আৰু ৰপ্তাবনৰ তক্ষত্ৰত নতু ন তগালকী়ে তিম্পি়েন লাভ কবৰি।
ততওোঁ িিনা
ত কবৰবছল তয তকযনলক উৎপােনৰ িাযি উেগবনযিাযৰ তমািাইল তফান বনমাি
ত খণ্ডক শক্তিশালী
কৰাত সৈা়ে কবৰবছল। আবম তমািাইল তফান খণ্ডযতা ই়োৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কবৰ আযছা। ৭ িছৰ আগযত,
আবম প্ৰা়ে ৮ বিবল়েন িলাৰ মূলযৰ তমািাইল তফান আমোবন কবৰবছযলা। এবত়ো, ই ২ বিবল়েন িলাৰলল
হ্ৰাস পাইযছ। ৭ িছৰ আগযত, ভাৰযত মাত্ৰ ০.৩ বিবল়েন িলাৰ মূলযৰ তমািাইল তফান ৰপ্তাবন কবৰবছল।
এবত়ো, ই ৩ বিবল়েন িলাৰতলকও অবধক সৈযছ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক়ে তয তকন্দ্ৰী়ে আৰু ৰাজ্য িৰকাযৰও তেশত লক্তজ্ষ্টিকৰ সম়ে আৰু িয়ে হ্ৰাস কৰাৰ ওপৰত
গুৰুত্ব আযৰাপ কবৰযছ। এই উযেশযৰ িাযি মাবিযমাযিল সংযযাগ সৃষ্টি কৰাৰ িাযি প্ৰবতযটা স্তৰত কাম
িবল আযছ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক়ে তয মৈামাৰীৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কবৰিলল িৰকাযৰ বনৰন্তৰ প্ৰযিিা িলাই আযছ। ভাইৰাছৰ
সংক্ৰমি বন়েন্ত্ৰিত ৰখাৰ িাযি এইযটা আমাৰ সিযেষ্ঠ
ত
প্ৰ়োস। আক্তজ্ তেশত ষ্টটকাকৰি দ্ৰুত গবতত িবল
আযছ। তেশিাসী আৰু উযেযাগৰ সকযলা সমসযা সমাধানৰ িাযি সকযলা সম্ভৱ পেযক্ষপ তলাৱা সৈযছ।
ততওোঁ ক়ে তয এই সম়েযছাৱাত আমাৰ উযেযাগ আৰু িযৱসা়েত এই খণ্ডযটাযৱও উদ্ভাৱনৰ দ্বাৰা নতু ন
প্ৰতযাহ্বানৰ সসযত বনজ্যক খাপ খুৱাই সলযছ। উযেযাগযটাযৱ তেশখনক বিবকৎসাজ্বনত জ্ৰুৰীকালীন
অৱস্থ্াৰ সসযত তমাকাবিলা কৰাত সৈা়ে কবৰযছ আৰু উন্ন়েন পুনৰুজ্জীবৱত কৰাত এক ভূ বমকা পালন
কবৰযছ। তসয়েযৈ আক্তজ্ আমাৰ ৰপ্তাবন ঔষ্ধ আৰু ফামাবিউষ্ট
ত
টযকলৰ লগযত কৃবষ্ৰ েযৰ তক্ষত্ৰত এক
নতু ন স্তৰত উপনীত সৈযছ। ততওোঁ ক়ে তয আক্তজ্ আবম তকৱল অথনীবতৰ
ত
উন্নবতৰ িাযিই নৈ়ে, উচ্চ
বিকাশৰ ৈাৰৰ ইবতিািক লক্ষযিা তেবখযছা। তসয়েযৈ, ৰপ্তাবনৰ িাযি উচ্চ লক্ষয বনধাৰি
ত
কৰা আৰু
তসইযিাৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ িাযি এইযটা এটা ভাল সম়ে। ততওোঁ ক়ে তয িৰকাযৰ ই়োক প্ৰাপ্ত কৰাৰ িাযি সকযলা
স্তৰত প্ৰয়োজ্নী়ে পেযক্ষপ গ্ৰৈি কবৰ আযছ। ততওোঁ ক়ে তয তশৈতী়োলক িৰকাযৰ আমাৰ
ৰপ্তাবনকততাসকলক িীমা আৱৰি বৈিাযপ প্ৰা়ে ৮৮,০০০ তকাষ্টট টকাৰ ইনযিবিভ প্ৰোন কৰাৰ এক
গুৰুত্বপূি ত বসিান্ত সলযছ। এযকেযৰ, আমাৰ ৰপ্তাবন ৰপ্তাবনৰ উেগবনযুি কবৰ আমাৰ ৰপ্তাবন ৰপ্তাবনৰ
সসযত সামঞ্জসযপূি ৈ'ি
ত
আৰু তসইযিাৰযকা উৎসাবৈত কৰা ৈ'ি।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে িযৱসা়ে কৰাৰ তক্ষত্ৰত বস্থ্ৰতাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আযৰাপ কযৰ। ততওোঁ ক়ে তয ভাৰযত
গ্ৰৈি কৰা পূিৱতী
ত
কৰ (অথাৎ
ত পূিৰত তাবৰখৰ পৰা তলনযেনৰ ওপৰত কৰ) িাবতল কৰাৰ বসিান্তই আমাৰ
প্ৰবতশ্ৰুবত প্ৰবতফবলত কযৰ, নীবতসমূৈৰ সম্প্ৰীবত প্ৰবতফবলত কযৰ আৰু সকযলা বিবনয়োগকাৰীলল এক
স্পি িাততা তপ্ৰৰি কযৰ তয ভাৰযত তকৱল নতু ন সম্ভাৱনাৰ িাযি ই়োৰ েুৱাৰ মুকবল কৰা নাই। বকন্তু
ভাৰতিৰকাৰৰ বনিা়েক
ত
িৰকাৰৰও বনজ্ৰ প্ৰবতশ্ৰুবত পালন কৰাৰ ইচ্ছা আযছ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰপ্তাবনৰ লক্ষযত উপনীত তৈাৱা আৰু সংস্কাৰ কাযকৰী
ত
কৰা, বিবনয়োগ আকবষ্তত কৰা,
িযৱসা়েৰ সুবিধা প্ৰোন কৰা আৰু িূ ডান্ত পযা়েলল
ত
আন্তঃগাোঁথবন বনমািৰ
ত
তক্ষত্ৰত ৰাজ্যসমূৈৰ ভূ বমকাৰ
ওপৰত গুৰুত্ব আযৰাপ কযৰ। ততওোঁ ক়ে তয তকন্দ্ৰী়ে িৰকাযৰ বন়েন্ত্ৰক তিাজ্া হ্ৰাস কবৰিলল ৰাজ্যসমূৈৰ
সসযত ঘবনষ্ঠ সৈযযাবগতাযৰ কাম কবৰ আযছ যাযত ৰপ্তাবন আৰু বিবনয়োগ িৃক্তি ৈ়ে। ততওোঁ ক়ে তয
ৰাজ্যসমূৈত ৰপ্তাবন তকন্দ্ৰ সৃষ্টিৰ িাযি ৰাজ্যসমূৈৰ মাজ্ত স্বাস্থ্যকৰ প্ৰবতযযাবগতাৰ প্ৰিাৰ কৰা সৈযছ।
ৰাজ্যসমূৈক প্ৰবতখন ক্তজ্লাত এটা সামগ্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেিলল উৎসাবৈত কৰা সৈযছ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক়ে তয ৰপ্তাবনৰ আমাৰ উচ্চাবভলাষ্ী লক্ষয তকৱল এক িযাপক আৰু িযাপক কায ত
পবৰকল্পনাৰ জ্বৰ়েযতযৈ প্ৰাপ্ত কবৰি পাবৰ। ততওোঁ অংশীোৰসকলক আমাৰ বিেযমান ৰপ্তাবন ত্বৰাবিত
কবৰিলল আৰু নতু ন সামগ্ৰী, নতু ন গন্তিযস্থ্ানৰ িাযি িজ্াৰ গব়ি ততালাৰ বেশত কাম কবৰিলল আহ্বান
জ্না়ে। িততমান আমাৰ ৰপ্তাবনৰ প্ৰা়ে আধা মাত্ৰ ৮ টা মুখয গন্তিযস্থ্ানৰ িাযি। এযকেযৰ, আমাৰ ৰপ্তাবনৰ
প্ৰা়ে ৬০% অবভযাবন্ত্ৰক সামগ্ৰী, ৰত্ন আৰু গৈনা, তপট্ৰ'বল়োম আৰু ৰাসা়েবনক সামগ্ৰী আৰু
ফামাবিউষ্ট
ত
টযকলৰ সসযত সিবকতত। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ততওোঁ যলাকক নতু ন গন্তিযস্থ্ান অযিষ্ি কবৰিলল আৰু
আমাৰ নতু ন সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা বিশ্বক উন্নত কবৰিলল আহ্বান জ্না়ে। ততওোঁ ক়ে তয খবন, ক়েলা, প্ৰবতৰক্ষা,
তৰ'লযৱৰ েযৰ খণ্ড মুকবল তৈাৱাৰ লযগ লযগ আমাৰ উযেযাগীসকযলও ৰপ্তাবন িৃক্তিৰ নতু ন সুযযাগ লাভ
কবৰযছ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সিযেবশক পবৰক্ৰমা মন্ত্ৰাল়েৰ বিষ়্োসকলৰ ৰাষ্ট্ৰেূতসকলক ক়ে তয ততওোঁ যলাযক ভাৰতক
প্ৰবতবনবধত্ব কৰা বযযকাযনা তেশৰ প্ৰয়োজ্নী়েতা িুক্তজ্ পা়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ততওোঁ ক িাবিজ্য উযেযাগৰ িাযি
েলং বৈিাযপ কাম কবৰিলল সকবছল। ততওোঁ আহ্বান জ্না়ে তয বিবভন্ন তেশত উপবস্থ্ত থকা ইক্তণ্ড়ো ৈাউি

ভাৰতৰ উৎপােন শক্তিৰ প্ৰবতবনবধ ৈ'ি লাযগ। ততওোঁ িাবিজ্য মন্ত্ৰাল়েক এক িযৱস্থ্া স্থ্াপন কবৰিলল আহ্বান
জ্না়ে যাযত আমাৰ ৰপ্তাবনকততা আৰু আমাৰ বমছনসমূৈৰ মাজ্ত বনৰন্তৰ আযলািনা ৈ়ে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক়ে তয আমাৰ ৰপ্তাবনৰ পৰা আমাৰ অথনীবতক
ত
সিাবধক
ত
লাভালাভ প্ৰোন কবৰিলল আবম
তেশৰ বভতৰযতা এক বনৰৱক্তচ্ছন্ন আৰু উচ্চ মানেণ্ডৰ তযাগান শৃংখলা গব়ি তু বলি লাবগি। ই়োৰ িাযি,
আবম এক নতু ন সিকত আৰু এক নতু ন অংশীোৰীত্ব গব়ি তু বলি লাবগি। ততওোঁ সকযলা ৰপ্তাবনকততাক
আমাৰ এমএছএমই, কৃষ্ক আৰু আমাৰ মাছমৰী়োসকলৰ সসযত অংশীোৰীত্ব শক্তিশালী কবৰিলল,
আমাৰ িাটত আপসমূৈক প্ৰিাৰ আৰু সৈা়ে কবৰিলল আহ্বান জ্না়ে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মানেণ্ড আৰু বিশ্বাসযযাগযতাৰ এক নতু ন পবৰি়ে ৰখাৰ আহ্বান জ্না়ে। ততওোঁ ক়ে তয বিশ্বৰ
সকযলা তকািযত ভাৰতৰ উচ্চ মূলয যুি সামগ্ৰীৰ প্ৰাকৃবতক িাবৈো সৃষ্টি কৰাযটা আমাৰ প্ৰ়োস। ততওোঁ
উযেযাগযটাক, সকযলা ৰপ্তাবনকততাক আশ্বাস বেয়ে তয িৰকাযৰ ততওোঁ যলাকক সকযলা ধৰযি সৈা়ে কবৰি।
ততওোঁ উযেযাগযটাক এখন স্বাৱলবম্বতাযুি ভাৰত আৰু সমৃি ভাৰতৰ সংকল্প প্ৰমাি কবৰিলল আহ্বান
জ্না়ে!
সিযেবশক পবৰক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্ৰী এছ জ়্েশংকযৰ অনুষ্ঠানযটাৰ বনবেত ি সশলীৰ ওপৰত আযলাকপাত কযৰ।
ততওোঁ ক়ে তয যবেও অনুষ্ঠানযটাৰ বিষ়্েিস্তু সৈযছ স্থ্ানী়ে তগাজ্ তলাযিল, ভাৰতী়ে বমছনসমূৈ বিশ্বিযাপী
স্থ্ানী়ে ৈ'ি লাবগি যাযত ততওোঁ যলাযক আমাৰ উৎপােকসকলক তসই বনবেত ি তেশৰ িাবৈোৰ সসযত সংযযাগ
স্থ্াপন কৰাত সৈা়ে কবৰি পাযৰ। তকন্দ্ৰী়ে িাবিজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী পী়েুষ্ তগাযৱযল ক়ে তয বিশ্বৰ পবৰযৱশ
অনুকূল আৰু আবম আমাৰ ৰপ্তাবন িৃক্তিৰ িাযি আন তেশৰ তক্ষত্ৰত তু লনামূলক আৰু প্ৰবতযযাবগতামূলক
সুবিধালাভৰ ওপৰত েৃষ্টি বে়ো উবিত।
ভাৰতী়ে বমছনৰ মুৰব্বীসকযল ভাৰতৰ ৰপ্তাবন িৃক্তিৰ তক্ষত্ৰত ততওোঁ যলাকৰ ইনপুট আৰু পৰামশ ত বেবছল।
ততওোঁ খণ্ড আৰু খণ্ড সিকী়ে িাবিজ্যৰ লক্ষয বনধাৰি,
ত
মূলয সংযযাজ্ন, সামগ্ৰীৰ মানেণ্ড, তযাগান
শৃংখলাৰ সিবিত্ৰয, তযাগানৰ বনভতৰযযাগযতা বনক্তিত কৰা আৰু সংযযাগ উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব
আযৰাপ কৰাৰ প্ৰয়োজ্নী়েতা সিযকত আযলািনা কযৰ। ততওোঁ ক়ে তয নতু ন িজ্াৰ আৰু খণ্ড-বনবেত ি
সামগ্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব বে়োৰ লগযত আবম িততমান ভাল প্ৰেশনত কবৰ থকা তক্ষত্ৰ আৰু সামগ্ৰীসমূৈত
আমাৰ প্ৰবতযযাবগতামূলক বেশযিাৰ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰয়োজ্ন আযছ।

নতু ন দিল্লী
আগষ্ট 06, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

