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“কররানার সমযকারে ভারত ‘এক বিশ্ব, এক স্বাস্থ্য’ ভািনা অনসুরণ করর গুরুত্বপূণণ ওষুধ ও টিকা 
সরিরারের মাধযরম িহু প্রাণ িাাঁবিরযরে” 

 
“ভারত আন্তজণ াবতক সরিরাে শঙৃ্খরে বিরশ্বর আস্থ্াশীে অংশীদার েরয ওঠার জনয অঙ্গীকারিদ্ধ” 

 
“ভাররত বিবনরযারের এটি সি থেরক ভারো সময” 

 
“আত্মবনভণ র েরয ওঠার জনয ভারত বিবভন্ন প্া – পদ্ধবত শুধু সেজই কররে না, বিবনরযাে ও উৎপাদরন 
উৎসাে থদওযার জনয নানা িযিস্থ্াও বনরযরে” 

 
“ভারত আোমী ২৫ িেররর কো বিরিিনা করর বিবভন্ন নীবত প্রণযণ করররে। এই সমযকারে থদশ 
সরিণাচ্চ উন্নযন বনবিত কররত এিং কেযাণমেূক কারজর সরিণাচ্চ সুফে মানরুষর কারে থপ াঁরে বদরত 
উরদযােী েরযরে। এই সমযকারে উন্নযন েরি পবররিশিান্ধি, স্বচ্ছ, বস্থ্বতশীে ও আস্থ্াশীে” 

 
“’থফরে থদওযা’ সংসৃ্কবত ও থভােিাদী মরনাভাি জেিাযু সমসযারক জটিে করর তুরেরে। আজরকর ‘থনওযা 
– িানারনা – িযিোর করা – থফরে থদওযা’ অেণনীবত থেরক িতৃ্তীয অেণনীবতরত দ্রুত এরোরত েরি” 

 
“এেআইএফই –থক েণআরদােরনর রূপ থদওযার জ্ননয ‘থপ্রা প্ল্যারনট বপপে’ অেণাৎ বতনটি বপ –এর সাোরযয 
দঢৃ় বভত ের়ে তুেরত েরি” 

 
“িহুস্তরীয সংস্থ্াগুবের সংস্কাররর জনয প্ররতযক 

  

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নররন্দ্র থমাদী বভবিও কনফারররের মাধযরম ওযার্ল্ণ  ইরকানবমক থফারারমর িারভাস অযারজন্ডায 
বিরশ্বর পবরবস্থ্বতর বিষরয বিরশষ িক্তিয থররেরেন। 

প্রধানমন্ত্রী িরেরেন, সতকণ ভারি ও আস্থ্ার সরঙ্গ ভারত, মোমারীর আররকটি থেউরক সামাে বদরচ্ছ এিং অরনক 
সম্ভািনাময ফোফে সে অেণননবতক বিবভন্ন কমণকারন্ড এবেরয িরেরে। বতবন িরেন, ভাররতর শবক্তশােী েণতন্ত্র 
মানি জাবতরক আশার আরো থদোরচ্ছ। েণতরন্ত্রর প্রবত ভাররতর অবিিে আস্থ্া, একবিংশ শতাব্দীর 
সমরযাপরযােীর প্রযুবক্তর মাধযরম ক্ষমতাযন এিং ভারতীযরদর থমধা ও মরনাভারির কাররণ এই আস্থ্া অবজণ ত 
েরযরে। কররানার সমযকারে ভারত ‘এক বিশ্ব, এক স্বাস্থ্য’ প্া অনসুরণ করর গুরুত্বপূণণ ওষুধ ও টিকা 
সরিরারের মাধযরম িহু প্রাণ িাাঁবিরযরে। ভারত, বিরশ্ব তৃতীয িৃেত্তম ওষুধ উৎপাদনকারী রাষ্ট্র এিং বিরশ্বর 
ওষুরধর ভান্ডার িরে বিরিবিত েরয োরক। 

প্রধানমন্ত্রী িরেরেন, আজ ভারত থরকিণ  সংেযক সফটওযযার ইবিবনযার সারা বিরশ্ব পাঠারচ্ছ। ভাররত ৫০ েরক্ষর 
থিবশ সফটওযযার থিভেপার কাজ কররেন। আজ ইউবনকরণণর সংেযার বনবররে ভারত বিরশ্ব তৃতীয স্থ্ারন 



ররযরে। বিেত ৬ মারস ১০ োজাররর থিবশ স্টাটণ আপ সংস্থ্া বনিন্ধীকরণ করররে। বতবন িরেন, ভাররতর বিপুে, 

বনরাপদ, ও সফে বিবজটাে থপরমন্ট িযিস্থ্াপনা ররযরে। েত মারস ইউবনফারযি থপরমন্ট ইন্টাররফরসর মাধযরম 
৪৪০ থকাটির থিবশ থেনরদন েরযরে। শ্রী থমাদী সেরজ িযিসা করা এিং বিবভন্ন কারজ সরকাররর েস্তরক্ষপ 
কমারনার জনয নানা উরদযারের কো জাবনরযরেন। আজ করপণাররট টযারের োরর সরেীকরণ করা েরযরে। সারা 
বিরশ্ব এটিরক সি থেরক থিবশ প্রবতরযাবেতামূেক করর থতাো েরযরে। থরান, মোকাশ, বজও স্প্যাটিযাে মানবিত্রর 
থক্ষরত্র বনযমকানুন বশবেে করা েরযরে। তেয প্রযুবক্ত ও বিবপও থক্ষরত্রর জনয সারিকী থটবে থযাোরযাে 
বনযমািেীর সংস্কার ঘটারনা েরযরে। “আমরা এক িেররর মরধয ২৫ োজাররর থিবশ বিবভন্ন পুররারনা বনযরমর 
পবরিতণ ন ঘটিরযবে।” 

অংশীদার বেরসরি ভাররতর ক্রমিধণমান আকষণরণর কো উরেে করর প্রধানমন্ত্রী িরেন, ভারত আন্তজণ াবতক 
সরিরাে শঙৃ্খরে বিরশ্বর কারে  আস্থ্াশীে অংশীদার েরয ওঠার জনয অঙ্গীকারিদ্ধ। বিবভন্ন থদরশর সরঙ্গ আজ 
ভারত মকু্ত িাবণজয িুবক্ত কররে। উদ্ভািন, প্রযুবক্ত, নতুন িযিস্থ্া গ্রেণ ও বশরপারদযারের মানবসকতার জনয 
ভারতরক আন্তজণ াবতক থক্ষরত্র আদশণ অংশীদার বেরসরি বিরিিনা করা েয। ভাররত বিবনরযারের এটি সি থেরক 
ভারো সময। বতবন িরেন, ভারতীয যুি সম্প্রদায  আজ বশরপারদযারের নতুন উচ্চতায  থদশরক থপ াঁরে বদরযরে। 
২০১৪ সারে থদরশ মাত্র ১০০টি নতুন বশরপারদযাে িা স্টাটণ আপ সংস্থ্া বেে। আজ ৬০ োজাররর থিবশ স্টাটণ আপ 
সংস্থ্া এরদরশ ররযরে। এর মরধয ৮০টি ইউবনকণণ সংস্থ্া আরে। যার মরধয ২০২১ সারেই ৪০টি ইউবনকণণ ের়ে 
উরঠরে।   

ভাররতর আস্থ্াশীে উরদযারের কো উরেে করর শ্রী থমাদী জানান, যেন সারা বিশ্ব কররানার সমযকারে বিবভন্ন 
উরদযারের িাস্তিাযরনর জনয  পবরমারণর উপর গুরুত্ব বদরযবেে,  ভারত থসই সমরয তার সংস্কাররক শবক্তশােী 
করররে। আজ ৬ েক্ষ গ্রারম অপটিকযাে ফাইিাররর মাধযরম বিবজটাে পবরকাঠারমা ের়ে থতাো েরযরে। 
থযাোরযাে িযিস্থ্ার পবরকাঠারমার উন্নযরন ১৩০ থকাটি িোর বিবনরযাে েরচ্ছ। ৮ োজার থকাটি িোররর 
সংস্থ্ান কররত সম্পরদর মদু্রাকরণ এিং েবতশবক্ত জাতীয মাস্টার প্ল্যারনর িযিস্থ্া করা েরযরে। এর 
মাধযরম  পণয, যাত্রী ও পবররষিা সংক্রান্ত িাধােীন থযাোরযাে িযিস্থ্া ের়ে তুেরত একটি মঞ্চ ততবর করা 
েরযরে,   সংবিষ্ট সকরে যার সুফে  পারিন। শ্রী থমাদী িরেরেন, আত্মবনভণ র েরয ওঠার জনয ভারত বিবভন্ন প্া 
– পদ্ধবত শুধু সেজই কররে না, বিবনরযাে ও উৎপাদরন উৎসাে থদওযার জনয নানা িযিস্থ্া বনরযরে। ১৪টি 
থক্ষরত্র ২৬০০ থকাটি িোররর উৎপাদন বভবত্তক উৎসাে প্রকপ শুরু করা েরযরে। ভারত আোমী ২৫ িেররর 
কো বিরিিনা করর নীবত প্রণযণ করররে। এই সমযকারে থদশ সরিণাচ্চ উন্নযন বনবিত কররত এিং 
কেযাণমেূক কারজর সরিণাচ্চ সুফে সকরের কারে থপ াঁরে বদরত উরদযােী েরযরে। এই সমযকারে উন্নযন েরি 
পবররিশিান্ধি, স্বচ্ছ, বস্থ্বতশীে ও আস্থ্াশীে। 

প্রধানমন্ত্রী িরেরেন, আজরকর জীিননশেী ও নীবতর কাররণ িাস্তুতন্ত্র ক্ষবতগ্রস্থ্ েরচ্ছ। এই প্রসরঙ্গ বতবন জেিায ু
পবরিতণ রনর জনয আমারদর জীিননশেী দাযী িরে উরেে কররন। ’থফরে থদওযা’ সংসৃ্কবত ও থভােিাদী 
মরনাভাি  জেিায ু সমসযারক জটিে করর তুরেরে। আজরকর ‘থনওযা – িানারনা – িযিোর করা – থফরে 
থদওযা’ অেণনীবত থেরক িৃত্তীয অেণনীবতর বদরক  দ্রুত এরোরত েরি। কপ – ২৬ সরেেরন বমশন জীিরনর কো 
বতবন উরেে কররন। পবররিরশর জনয জীিননশেী এেআইএফই –থক েণআরদােরনর রূপ থদওযার জ্ননয ‘থপ্রা 
প্ল্যারনট বপউপে’ অেণাৎ বতনটি বপ –এর সাোরযয দঢৃ় বভত ের়ে তুেরত েরি। এেআইএফই অেণাৎ পবররিরশর 
জনয জীিনযাত্রা আমারদর প্রাণিন্ত ও বস্থ্তীশীে জীিননশেীর একটি নতুন পিণ ౼ থযোরন জেিায ু সংক্রান্ত 
বিবভন্ন সমসযার একরযারে সমাধান কররত েরি। বনধণাবরত সমরযর আরেই জেিায ুসংক্রান্ত এই েক্ষয পূররণ 
ভারত নজরকা়ো সাফেয থদবেরযরে,  যা বনধণাবরত সমরযর আরেই অবজণ ত েরযরে।    

প্রধানমন্ত্রী থজার বদরয িরেন, বিরশ্বর পবরিবতণ ত পবরবস্থ্বত অনযুাযী নতুন নতুন প্া – পদ্ধবত গ্রেণ কররত 
েরি। আজ বিরশ্বর পবরিবতণ ত পবরবস্থ্বত আন্তজণ াবতক পবরিাররক নতুন িযারেরির সেুেীন করররে। এই 
িযারেরির থমাকাবিো কররত েরে প্রবতটি থদশ এিংআন্তজণ াবতক সংস্থ্ারক বতবন একরযারে কাজ করার আবান 
জানান। এই প্রসরঙ্গ বতবন বক্ররটাকাররবের কো উরেে কররন। এোরন থকারনা একটি থদরশর পরক্ষ একক ভারি 
এই সমসযার সমাধান করা সম্ভি নয। শ্রী থমাদী  প্রশ্ন থতারেন থয , বিরশ্বর পবরিবতণ ত পবরবস্থ্বত  িহুস্তরীয 
সংস্থ্াগুবে বক থমাকাবিো করার মরতা অিস্থ্ারন ররযরে। আর তাই িহুস্তরীয সংস্থ্াগুবের সংস্কাররর জনয 



প্ররতযক েণতাবন্ত্রক রাষ্ট্ররক উরদযােী েরত েরি, যারত িতণ মান ও ভবিষযরতর িযারেিগুবে তারা যারত যোযেভারি 
সমাধান কররত পারর। 

 

নতুন বদবে 
জানুযারী 17, 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. 
 


