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অৰ্থনৈতিক আৰু সামাতিক পতৰষদৰ উচ্চ স্তৰীয় খণ্ডক সম্বাতি িলুাই 17, 
2020 িাতৰম্খ প্ৰিাৈ মন্ত্ৰী মম্ াদম্য় প্ৰদাৈ কতৰব ভাষণ  
জলুাই 16, 2020 

 

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাডী মৰ াদৰে এই বৰ্ষে োষ্ট্ৰসংঘে অৰ্ষননতিক আেু সামাতজক পতেৰ্দে উচ্চ 
স্তেীে খণ্ডক সৰবাতধ অ া শুক্ৰবাে, জলুাই 17, 2020 িাতেৰখ (স্থানীে সমে) পৱুা ৯.৩০ বজাে 
পো ১১.৩০ বজানল তনউেকষ ি অৱতস্থি োষ্ট্ৰসংঘি ভাৰু্ষ ৰৱতল অংশ লল ভাৰ্ণ প্ৰদান কতেব। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী গোকীৰে এই অনুষ্ঠানে তবদােী সম্ভাৰ্ণি নেৰৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী আেু োষ্ট্ৰসংঘে ম াসতৰ্ব 
এন্টতনঅ' গুৰেেছে লসৰি ভাৰ্ণ প্ৰদান কতেব। 
 

এই বাতৰ্ষক উচ্চ পৰ্ষােে অংশই তবতভন্ন প্ৰকােে উচ্চ স্তেে এক ৰ্েকােী প্ৰতিতনতধে দলক, 

মবৰ্েকােী খণ্ড, অসামতেক সমাজ আেু মবৌতিক ম লক আহ্বান জনাে।  এই বৰ্ষে উচ্চ পৰ্ষােে 
অংশে তবৰ্ে ল ৰছ "ক'তভড- 19ে পেৱৰ্ত্তী সমেি বহুপাতিকিাাঃ 75িম বাতৰ্ষকীি আমাক 
মকৰনকুৱা োষ্ট্ৰসংঘে প্ৰৰোজন"।   

 

পতেৱতৰ্ত্তষি আন্ত:োষ্ট্ৰীে পতেৰৱশ আেু ক'তভড- 19 ম ামােীে তবপৰি স্থাতপি, এই অতভবিষ ৰন 
বহুপাতিকিাে পৰ্ গঠন কতে সংকেপূণষ শতিসমূ ে ওপেি মৰনাতনৰবশ কতেব আেু শতিশালী 
মনিৃত্ব, কাৰ্ষকেী আন্ত:োষ্ট্ৰীে প্ৰতিষ্ঠান, বহুল অংশীদাতেত্ব আেু সাবষজনীন জন সম্পতৰ্ত্তে বতিষ ি গুেুত্বে 
জতেেৰি এই তবশ্বজনীন তবৰ্েক সমৰ্ষন কতেবে বাৰব পৰ্ে সন্ধান কতেব। 
 

মৰ্াৱা 17 জনুি 2021-22 বৰ্ষে বাৰব সেুিা পতেৰ্দে অস্থােী সদসযেূৰপ ম াৱা ভােিে 
অতভৰলখকােী তনবষাৰ্নে তপছি োষ্ট্ৰসংঘ তবশাল সদসযসমূ ক সৰবাধন কোে বাৰব এই অতভবিষ ৰনই 
ল ৰছ ভােিে প্ৰধানমন্ত্ৰীে প্ৰৰ্ম সুৰৰ্াগ| অৰ্ষননতিক আেু সামাতজক পতেৰ্দে প্ৰতিষ্ঠািা োষ্ট্ৰসংঘে 
৭৫িম বাতৰ্ষকী উপলৰি এই অতধৰবশনে তবৰ্ে ভােিবৰ্ষে সেুিা পতেৰ্দে অগ্ৰাতধকােে লসৰিও 
খাপ খাই পতেৰছ ৰ্'ি আতম ক'তভড- 19ে পেৱৰ্ত্তী সমেি এক সংৰশাতধি বহুপাতিকিাে 
পৃষ্ঠৰপাৰ্কিা কতেৰছা। ই অৰ্ষননতিক আেু সামাতজক পতেৰ্দে উৰবাধনী অধযিিাে অতধকােী েূৰপ 
ভােিে ভূতমকাে ওপেি গুেুত্ব প্ৰদান কৰে (ৰ্াে োমাস্বামী মুডাতলোে, 1946 ৰ্নি)। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে 
আৰগৰে, জানুৱােী, 2016ি অৰ্ষননতিক আেু সামাতজক পতেৰ্দে 70িম বাতৰ্ষকীি অতধৰবশনে সােমমষ 
বযাখযা কতেতছল।  
 

ৈিুৈ তদল্লী 
জলুাই 15, 2020 

 
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. 

 
 


