
Prime Minister interacts with Heads of Indian Missions abroad and 

stakeholders of the trade & commerce sector 
August 06, 2021 

 

প্রধানমন্ত্রী বিদেদে ভারতীয় বমেদনর প্রধান এিং বেল্প ও িাবিজ্য ক্ষেদের 

সংবিষ্ট িযক্তিদের সদে মতবিবনময় কদরদেন 
অগাষ্ট 06,2021 
 
স্বাধীনতার ৭৫তম ির্ ষপূবত ষ উেযাপদনর সদে সদে ভবির্যৎ ভারদতর বির্দয় একটি স্পষ্ট ধারিা ও 

পবরকল্পনা গদে তুলদত আজ্াবে কা মদ াৎসি নতুন সুদযাগ এদন বেদয়দে : প্রধানমন্ত্রী 

 

োরীবরক, প্রযুক্তিগত এিং আবথ ষক ক্ষযাগাদযাগ িযিস্থা িতষমান বিদে কদম যাদে, এই পবরবস্থবতদত 

বিেজ্দুে আমাদের রপ্তাবনর প্রসার ঘিাদনার নতুন নতুন সুদযাগ ততবর করদত  দি : প্রধানমন্ত্রী 

 

আমাদের অথ ষনীবতর আয়তন এিং তার সম্ভািনাদক বিচার কদর উৎপােন ও পবরদর্িা বেল্পদক বভবি কদর 

রপ্তাবনর প্রসার ঘিাদনার প্রচুর সম্ভািনা রদয়দে : প্রধানমন্ত্রী  

 

আমাদের উৎপােন ক্ষেদের আয়তন উৎসা -বভবিক উৎপােন িযিস্থার মাধযদম িকৃ্তি ক্ষপদত সা াযয 

করদে, একইসদে আন্তজ্ষাবতক মাদনর পিয উৎপােন এিং েেতা িকৃ্তিদতও তা স ায়ক  দে : 

প্রধানমন্ত্রী  

 

পুরদনা কর িযিস্থা ক্ষথদক ক্ষিবরদয় আসার জ্নয ভারত ক্ষয বসিান্ত বনদে তার মাধযদম আমাদের অেীকার 

প্রবতফবলত  দে, বিবভন্ন নীবতর ধারািাব কতা িজ্ায় থাকদে এিং বিবনদয়াগকারীদের স্পষ্ট িাতষা ক্ষেওয়া 

 দে ক্ষয ভারত শুধু নতুন নতুন সম্ভািনার েরজ্াই তাাঁদের জ্নয খুদল বেদে না, এ ক্ষেদের বনি ষায়ক 

সরকাদরর সমস্ত প্রবতশ্রুবত পালদনর ইো রদয়দে : প্রধানমন্ত্রী  

বনয়ন্ত্রদকর ক্ষিাঝা কমাদত ক্ষকন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুবলর সদে ঘবনষ্ঠভাদি কাজ্ করদে: প্রধানমন্ত্রী 

রাজ্যগুবলদত রপ্তাবন ক্ষকন্দ্র গদে তুলদত রাজ্যগুবলর মদধয স্বাস্থযকর প্রবতদযাবগতার প্রচার করা  দে: 

প্রধানমন্ত্রী 

আমাদের নতুন গন্তিয খুাঁদজ্ ক্ষির করদত  দি এিং নতুন পিযগুবলদক ধাক্কা বেদত  দি। আমরা বক নতুন 

খাদতর জ্নয ভবির্যদতর ক্ষকৌেল রাখদত পাবর? 

 

এই প্রথমিার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র ক্ষমােী বিদেদে ভারতীয় বমেদনর প্রধানদের সদে এিং বেল্প ও িাবিজ্য 

ক্ষেদের সংবিষ্ট িযক্তিদের সদে বভবিও কনফাদরদের মাধযদম মতবিবনময় কদরদেন। অনুষ্ঠাদন ক্ষকন্দ্রীয় 

িাবিজ্য মন্ত্রী ও বিদেে মন্ত্রী উপবস্থত বেদলন। ২০টির ক্ষিবে েপ্তদরর সবচি, বিবভন্ন রাদজ্যর আবধকাবরক, 

রপ্তাবন উৎসা  পবরর্দের সেসযরা এিং বেল্প ও িাবিজ্য ম দলর প্রবতবনবধরা এই অনুষ্ঠাদন ক্ষযাগ ক্ষেন। 

 

প্রধানমন্ত্রী তাাঁর ভার্দি িদলন, আজ্াবে কা অমৃত মদ াৎসি উেযাপদনর এই সময়কাদল ৭৫তম স্বাধীনতা 

বেিস উেযাপদনর সদে ভারদতর ভবির্যৎ পবরকল্পনায় সাযুজ্য ক্ষরদখ এখন নতুন সুদযাগ গদে ক্ষতালার 

সময় এদসদে। বিদেদে আমাদের রপ্তাবনর চাব ো িাোদত িযিসা-িাবিদজ্যর সদে যুি িযক্তিদের এদেদে 

গুরুত্বপূি ষ ভূবমকা রদয়দে। আজ্ োরীবরক, প্রযুক্তিগত এিং আবথ ষক ক্ষযাগাদযাগ সারা বিেজ্দুে কদম 

আসদে। এই পবরবস্থবতদত আমাদের রপ্তাবনর প্রসার ঘিাদত পবৃথিীর সি ষে নতুন নতুন সম্ভািনা ততবর 

করদত  দি। এ কাদজ্ সংবিষ্ট সকদলর উদেযাদগর বতবন প্রেংসা কদরন। রপ্তাবনর জ্নয ক্ষয লেযমাো ধায ষ 

করা  দয়দে তা পূরদি ক্ষয উৎসা , উদ্দীপনা ও আগ্র  ক্ষেখা যাদে বতবন তাদত সদন্তার্ প্রকাে কদরদেন। 



প্রধানমন্ত্রী এই প্রসদে স্মরি কবরদয় ক্ষেন, অতীদত বিে অথ ষনীবতদত ভারদতর সদি ষাচ্চ অংেীোবরদত্বর 

কারি বেল েক্তিোলী িযিসা-িাবিজ্য এিং রপ্তাবন। বতবন বিে অথ ষনীবতদত আমাদের পুরদনা 

অংেীোবরত্বদক আিারও বফদর ক্ষপদত রপ্তাবনকারকদের ভূবমকার ওপর ক্ষজ্ার ক্ষেন। 

 

প্রধানমন্ত্রী ক্ষকাবভি-পরিতী সমদয় বিেজ্দুে সরিরা  েঙৃ্খদল ক্ষয পবরিতষন এদসদে ক্ষসই সুদযাগ ক্ষনওয়ার 

জ্নয সংবিষ্ট সকলদক আহ্বান জ্ানান। আমাদের অথ ষনীবতর আয়তন এিং সম্ভািনা বিচার কদর, উৎপােন 

ও পবরদর্িা বেদল্পর সা াদযয ভারদতর রপ্তাবনর প্রসাদরর যদথষ্ট সম্ভািনা রদয়দে। বতবন িদলন, যখন ক্ষেে 

আত্মবনভষর ভারত অবভযাদনর বেদক এবগদয় চদলদে, তখন রপ্তাবন িাবিদজ্য ভারদতর অংেীোবরত্ব িকৃ্তির 

সম্ভািনা িহুগুি ক্ষিদে যায়। প্রধানমন্ত্রী িদলন, এই লেয অজ্ষদন বিে সরিরা  েঙৃ্খদল যুি  ওয়ার সুদযাগ 

যাদত আমরা পাই ক্ষসটি বনক্তিত করদত  দি। এর মধয বেদয় আমাদের িযিসা-িাবিজ্য িােদি। শ্রী ক্ষমােী 

িদলন, আমাদের বেল্পদক উন্নত প্রযুক্তি িযি ার, উদ্ভািদনর ওপর গুরুত্ব এিং গদির্িা ও উন্নয়ন খাদত 

বিবনদয়াগ িাোদনার বির্য়টি বিদিচনা করদত  দি। এর মধয বেদয়ই বিে সরিরা  েঙৃ্খদল আমাদের 

অংেীোবরত্ব িােদি। প্রবতদযাবগতা ও উৎকদর্ ষর বির্দয় উৎসা োদনর পাোপাবে প্রবতটি ক্ষেদে আমাদের 

ক্ষেষ্ঠত্ব অজ্ষন করদত  দি। 

 

এই প্রসদে প্রধানমন্ত্রী রপ্তাবনর প্রসার ঘিাদনার জ্নয চারটি গুরুত্বপূি ষ বির্দয়র কথা উদেখ কদরন। 

আমাদের ক্ষেদে উৎপােন িহুগুি িকৃ্তি ক্ষপদয়দে আর তাই, প্রবতদযাবগতামূলক গুিমাদনর বেকটি বিদিচনা 

করদত  দি। বিতীয়ত, পবরি ি এিং লক্তজ্বিদকর বিবভন্ন সমসযাদক েরূ করার জ্নয ক্ষকন্দ্র, রাজ্য ও 

ক্ষিসরকাবর অংেীোরদের একদযাদগ কাজ্ করদত  দি। তৃতীয়ত, সরকারদক রপ্তাবনকারকদের সদে কাাঁদধ 

কাাঁধ বমবলদয় চলদত  দি। সি ষদেদর্, ভারতীয় পদিযর জ্নয আন্তজ্ষাবতক িাজ্ার িাোদত  দি। বতবন িদলন, 

যখন এই চারটি বির্য় িাস্তিাবয়ত  দি, তখনই ‘ক্ষমক ইন ইক্তিয়া’র ক্ষয লেয ধায ষ  দয়দে তা পূরি  দি। 

প্রধানমন্ত্রী িদলন, আজ্ ক্ষেদে সরকার রাজ্যগুবলর সদে একদযাদগ এবগদয় চদলদে। বেল্প-িাবিদজ্যর 

চাব োগুবল ক্ষিাঝার ক্ষচষ্টা করদে। অবত েুদ্র, েুদ্র ও মাঝাবর বেদল্পাদেযাগগুবলদক উৎসা োদনর জ্নয 

সরকার বক বক বসিান্ত বনদয়দে, আদলাচনার সময় বতবন ক্ষস বির্দয় বিস্তাবরত জ্াবনদয়দেন। আত্মবনভষর 

ভারত অবভযাদনর অে ব দসদি বিবভন্ন বনয়মকানুন বেবথল করা  দয়দে এিং ৩ লে ক্ষকাটি িাকার একটি 

জ্রুবরবভবিক মূলধন বনিয়তা প্রকদল্পর িযিস্থা করা  দয়দে। উৎপােন-বভবিক উৎসা  প্রকল্প আমাদের 

উৎপােন বেদল্পর প্রসারই ঘিাদে না, পাোপাবে আন্তজ্ষাবতক মাদনর পিয ততবরদত উৎসা  ক্ষযাগাদে এিং 

েেতা িকৃ্তি করদে। এর ফদল, আত্মবনভষর ভারদতর নতুন পবরদিে ততবর  দে। উৎপােন এিং রপ্তাবন 

বেদল্প ক্ষেেদক ক্ষেষ্ঠ  দত  দি। বকভাদি উৎপােন-বভবিক উৎসা  প্রকল্প ক্ষমািাইল ক্ষফান উৎপােদন নতুন 

যুদগর সূচনা কদরদে বতবন ক্ষস বির্দয় বিস্তাবরতভাদি জ্াবনদয়দেন। সাত িের আদগ আমরা ৮০০ ক্ষকাটি 

মাবকষন িলাদরর ক্ষমািাইল ক্ষফান আমোবন করতাম। িতষমাদন তা কদম ২০০ ক্ষকাটি মাবকষন িলাদর 

ক্ষপৌৌঁদেদে। সাত িের আদগ ভারত ৩০ ক্ষকাটি মাবকষন িলাদরর ক্ষমািাইল ক্ষফান রপ্তাবন করত, এখন তা 

ক্ষিদে ৩০০ ক্ষকাটি মাবকষন িলাদর ক্ষপৌৌঁদেদে। 

 

ক্ষকন্দ্র এিং বিবভন্ন রাদজ্যর সরকার ক্ষেদে লক্তজ্বিদকর সময় এিং িযয় কমাদত উদেযাগী  দয়দে। এর জ্নয 

িহুপাবেক ক্ষযাগাদযাগ িযিস্থা গদে তুলদত বিবভন্ন উদেযাগ ক্ষনওয়া  দয়দে। 

প্রধানমন্ত্রী িদলদেন, ম ামারীর বিরূপ প্রভাি কমাদত সরকার প্রবত মু দূত ষ সদচষ্ট। ভাইরাদসর সংক্রমিদক 

বনয়ন্ত্রদি রাখদত আমরা নানা পেদেপ বনদয়বে। ক্ষেদে আজ্ টিকাকরি দ্রুতগবতদত এবগদয় চদলদে। 

ক্ষেেিাসীর এিং বেল্প সংস্থাগুবলর সি সমসযা পূরদি বিবভন্ন পেদেপ ক্ষনওয়া  দয়দে। শ্রী ক্ষমােী জ্ানান, 

আমাদের বেল্প ও িাবিজ্য জ্গৎ এই সমদয় নানা উদ্ভািনমূলক উদেযাগ বনদয়দে যার মাধযদম তারা নতুন 

নতুন চযাদলদের ক্ষমাকাবিলা করদে। ক্ষেদে বচবকৎসা ক্ষেদে জ্রুবর অিস্থার সমদয় বেল্প সংস্থাগুবল সা াযয 

করদে। আজ্ অথ ষনীবতর পনুরুিাদর নতুন নতুন িযিস্থা ক্ষনওয়া  দয়দে। আর তাই আমাদের ওর্ুধ বেদল্পর 

সদে কৃবর্দেেও রপ্তাবনর জ্গদত নতুন পেদেপ বনদয়দে যা অথ ষনীবতর বিকাদে স ায়ক  দি। তাই িলা 

যায় রপ্তাবনর জ্নয নতুন লেযমাো ধায ষ কদর ক্ষসটি অজ্ষদনর এটি ভাদলা সময়। সরকার এই লেয 

অজ্ষদনর প্রবতটি স্তদর প্রদয়াজ্নীয় পেদেপ বনদয়দে। আমাদের রপ্তাবনকারকদের সা াদযযর জ্নয ৮৮ 

 াজ্ার ক্ষকাটি িাকার িীমার িযিস্থা করা  দয়দে। একইভাদি, বিে িাবিজ্য সংস্থায় অবভদযাগ জ্ানাদনার 

পাোপাবে আমাদের রপ্তাবন ক্ষেদে উৎসা  িাোদত নানা উদেযাগ গ্র ি করা  দয়দে। 



পুরদনা কর িযিস্থা ক্ষথদক ক্ষিবরদয় আসার জ্নয ভারত ক্ষয বসিান্ত বনদে তার মাধযদম আমাদের অেীকার 

প্রবতফবলত  দে, বিবভন্ন নীবতর ধারািাব কতা িজ্ায় থাকদে এিং বিবনদয়াগকারীদের স্পষ্ট িাতষা ক্ষেওয়া 

 দে ক্ষয ভারত শুধু নতুন নতুন সম্ভািনার েরজ্াই তাাঁদের জ্নয খুদল বেদে না, এ ক্ষেদের বনি ষায়ক 

সরকাদরর সমস্ত প্রবতশ্রুবত পালদনর ইো রদয়দে। 

 

প্রধানমন্ত্রী রপ্তাবনর লেযমাো পূরদি, বিবভন্ন সংস্কারদক িাস্তিাবয়ত করদত, বিবনদয়াগ আকর্ ষি করদত, 

স দজ্ িযিসা-িাবিদজ্যর সুদযাগ ততবর করদত এিং ক্ষেদের সি ষে পবরকাঠাদমা গদে তুলদত রাজ্যগুবলর 

ভূবমকার কথা উদেখ কদরদেন। বতবন িদলন, বিবভন্ন বনয়দমর িাধযিাধকতা কমাদত ক্ষকন্দ্র রাজ্যগুবলর 

সদে একদযাদগ কাজ্ করদে যাদত রপ্তাবন এিং বিবনদয়াগ েুই-ই িাোদনা যায়। রাজ্যগুবলর মদধয স্বাস্থযকর 

প্রবতদযাবগতা গদে তুলদত উৎসা  ক্ষেওয়া  দে। এর ফদল, রাজ্যগুবল রপ্তাবনর ক্ষকন্দ্র ব দসদি গদে উঠদি। 

একটি ক্ষজ্লায় বনবেষষ্ট একটি পিয উৎপােদন রাজ্যগুবলদক উৎসা  ক্ষেওয়া  দে। 

প্রধানমন্ত্রী িদলন, একটি সি ষােীি ও বিস্তাবরত পবরকল্পনার মধয বেদয় রপ্তাবন ক্ষেদে আমাদের 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেয অজ্ষন সম্ভি  দি। িতষমাদন ক্ষয পবরমাি রপ্তাবন  য় তার পবরমাি আরও িাোদত, 

বিেজ্দুে নতুন নতুন িাজ্ার সৃটষ্ট করদত এিং নতুন নতুন পদিযর জ্নয নতুন গন্তিয গদে তুলদত বতবন 

সংবিষ্ট সকলদক আহ্বান জ্াবনদয়দে। িতষমাদন আমাদের রপ্তাবনর প্রায় অদধ ষক মাে চারটি জ্ায়গায় 

ক্ষপৌৌঁেয়। একইভাদি, আমাদের রপ্তাবনর ৬০ েতাংে  ল ইক্তেবনয়াবরং সামগ্রী, রত্নালঙ্কার, ক্ষপদরাপিয, 

রাসায়বনক পিয এিং ক্ষপদরা-রাসায়বনক পিয। বতবন রপ্তাবনকারকদের পরামে ষ ক্ষেন, নতুন নতুন গন্তিয 

খুাঁদজ্ ক্ষসখাদন নতুন নতুন সামগ্রী ক্ষপৌৌঁদে বেদত। খবন, কয়লা, প্রবতরো, ক্ষরলবেল্পদক মুি কদর ক্ষেওয়ায় 

আমাদের বেদল্পাদেযাগীরা রপ্তাবনর আরও ক্ষিবে সুদযাগ পাদিন। 

রাষ্ট্রেতূ, বিদেে েপ্তদরর আবধকাবরকদের উদদ্দদে প্রধানমন্ত্রী পরামে ষ বেদয়দেন, তাাঁরা ক্ষয ক্ষেদে ভারদতর 

প্রবতবনবধত্ব করদেন ক্ষসখানকার চাব োগুবল ভাদলা কদর িুঝদত। এর ফদল বেল্প-িাবিদজ্যর সদে এইসি 

আবধকাবরকরা ক্ষসতুিন্ধদনর কাজ্ করদিন। বিবভন্ন ক্ষেদের ইক্তিয়া  াউজ্গুবলদক ভারদতর উৎপােন 

বেদল্পর প্রবতবনবধ ব দসদি কাজ্ করার বতবন আহ্বান জ্াবনদয়দেন। িাবিজ্য মন্ত্রকদক শ্রী ক্ষমােী অনুদরাধ 

কদরদেন, আমাদের রপ্তাবনকারক ও বমেনগুবলর মদধয অবিরত ক্ষযাগাদযাগ গদে ক্ষতালার জ্নয 

প্রদয়াজ্নীয় একটি পবরদিে সৃটষ্ট করদত। 

 

প্রধানমন্ত্রী িদলদেন, রপ্তাবন ক্ষথদকই আমাদের অথ ষনীবত সিদথদক ক্ষিবে লাভিান  দি। তাই, ক্ষেদের 

মদধযও একটি উন্নতমাদনর সরিরা  েঙৃ্খল গদে তুলদত  দি। এ কারদি আমাদের নতুন নতুন সম্পকষ ও 

অংেীোবরত্ব ততবর করদত  দি। আমাদের অবতেুদ্র, েুদ্র ও মাঝাবর বেদল্পাদেযাগী, কৃর্ক, মৎসযজ্ীিীদের 

সদে রপ্তাবনকারকদের অংেীোবরত্ব গদে ক্ষতালার পাোপাবে শ্রী ক্ষমােী ক্ষেদের নতুন উদেযাগ িা িািষ-

আপ সংস্থাগুবলর মাদনান্নয়দন তাদের সা াযয করার পরামে ষ বেদয়দেন। 

গুিমান ও ভরসা নতুন ভারদতর পবরচয়  দয় উঠুক এই পরামে ষ বেদয় প্রধানমন্ত্রী িদলদেন, ভারদতর উচ্চ 

গুিমানসম্পন্ন পিযসামগ্রীর একটি চাব ো পবৃথিীর সি ষে গদে তুলদত  দি। বতবন বেল্প সংস্থা ও 

রপ্তাবনকারকদের আেস্ত কদর জ্ানান, সরকার তাদের সি রকদমর স দযাবগতা করদি। আত্মবনভষর 

ভারত অবভযাদন অংে বনদয় বেল্প সংস্থাগুবলদক সমৃিোলী ভারত গদে তুলদত  দি। 

বিদেে মন্ত্রী শ্রী এস জ্য়েঙ্কর এই অনুষ্ঠাদনর তিবেদষ্টযর কথা উদেখ কদর িদলন, স্থানীয় পিযদক বিদের 

িাজ্াদর পাঠাদনার পাোপাবে ভারতীয় বমেনগুবলদক আমাদের উৎপােকদের বিদের কাদে ক্ষপৌৌঁদে বেদত 

সা াযয করদত  দি যাদত বনবেষষ্ট ক্ষেদে বনবেষষ্ট পিযসামগ্রীর চাব ো ক্ষেখা যায়। ক্ষকন্দ্রীয় বেল্প ও িাবিজ্য মন্ত্রী 

শ্রী পীযূর্ ক্ষগাদয়ল িদলদেন, বিে পবরবস্থবত ভারদতর পদে এখন যদথষ্ট সুবিধাজ্নক আর আমাদের 

রপ্তাবনর পবরমাি িাোদনার জ্নয অনযানয ক্ষেদের সদে প্রবতদযাবগতামূলক ও তুলনাত্মক বিবভন্ন উদেযাগ 

বনদত  দি। 

 

ভারদতর রপ্তাবন িাবিজ্য িাোদত বিবভন্ন ক্ষেদে ভারতীয় বমেদনর প্রধানরা নানা পরামে ষ বেদয়দেন। বনবেষষ্ট 

অঞ্চদল বনবেষষ্ট িাবিক্তজ্যক চাব োর কথা উদেখ কদর উন্নতমাদনর পিযসামগ্রী, সরিরা  েঙৃ্খদলর তিবচেয 

এিং বনভষরদযাগয সরিরা  িযিস্থা গদে ক্ষতালার ওপর তাাঁরা ক্ষজ্ার বেদয়দেন। একইসদে পারস্পবরক 

ক্ষযাগাদযাগ িকৃ্তি করদত  দি। নতুন নতুন িাজ্ার ক্ষখা াঁজ্া, বনবেষষ্ট অঞ্চদল বনবেষষ্ট পিযসামগ্রীর চাব ো ততবর 



করার পাোপাবে ক্ষযখাদন ভারত ভাদলা রপ্তাবন করদে ক্ষসখাদন আমাদের প্রবতদযাবগতামূলক মদনাভাি 

গদে তুলদত  দি। 

 

নিউ নিনি 

অগাষ্ট 06,2021 
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