ারতে েতু গাতের প্র া

ন্ত্রীর রাষ্ট্রীয়স তরর স য় প্র া
( ৭ জা য়
ত াবর,

ন্ত্রীর সং া ব

ৃবে

য়াব বি, ৯ জা য়
ত াবর,

৭

৭)

ভাভান্য, প্রধান্ভন্ত্রহ অ্যান্তানন্ও ক াস্তা,
 ান্ন্হয় প্রনিনন্নধফর্গ,
প্রচায ভাধযন্ভয দযর্ণ,
ফ  র্ণ,
আন্ান্দয ফাইন্

শুব যা|

ভাভান্য,
বাযন্ি

আন্ান্

এফং

আন্ায

প্রনিনন্নধন্দয

স্বার্ি

জান্ান্ি

কন্য

আনভ

নফন্েলবান্ফ আন্নিি ন্য়নি|বাযন্ি এটা আন্ায প্রথভ য ানয পয ন্ি ান্য,
ন ন্তু

আনন্

বাযন্ি অ্নযনচি ন্ন্

অ্থফা বাযি

আন্ায

ান্ি

অ্জান্া

ন্য়|িাই এই েহন্িয  যায় উষ্ণ অ্বযথগন্া জানন্ন্য় আনভ এটাও ফলন্ি চাই, নপন্য
আায জন্য স্বার্ি! কফએালরুন্ি প্রফাহ বাযিহয় নদফ উদমান্ অ্ন্ষ্ঠান্ন্ প্রধান্
অ্নিনথ নন্ন্ফ উনিি থা ায জন্য আভান্দয আভন্ত্রন্ণ আনন্ াড়া কদওয়ায়
আভযা নফন্েলবান্ফ  ানন্ি ন্য়নি| আর্াভহ াল আভযা, বাযন্ি মায ানযফানয
কে ড় যন্য়ন্ি এভন্ এ জন্ নফনেষ্ট কন্িা নন্ন্ফ আন্ায অ্াভান্যউলনি
উদমান্
নফনব

যায নফন্েল ন্মার্ ান্ফা| আন্ায প্রধান্ভনন্ত্রন্েয অ্ধহন্ন্ িগ র্াল কম

াপলয অ্জগন্

ন্যন্ি িায জন্যও আন্ান্

কন্ি় ন্ে িগ নর্জ অ্থগন্হনি এ

দ়তিায ন্એ িক

অ্নবন্িন্ জান্াই| আন্ায

ন্থ চলন্ি|

ফ  র্ণ,
বাযি ও িগ র্াল নন্ন্জন্দয ঐনিান
নিানি

ফ ন্ন্য ওয নবনি

ন্য আধনন্

অ্ংনেদানযে র্ন্ড় ি ন্লন্ি| আভান্দয ন্মানর্িা ংমক্ত যাষ্ট্রংঘ 

নফন্েয নফনব

কিন্ে ভ-ভান্ন িায িাযাও েনক্তোলহ ন্য় উন্েন্ি| প্রধান্ভন্ত্রহ

ক াস্টায ন্એ আজ আভায ফযা
ও িগ র্ান্লয াযস্পনয

ম্প গ

আন্লাচন্ায় আভযা নফনব
মগান্লাচন্া

আভান্দয ভন্ধয ায অ্ংনেদানযন্ে আনথগ

নফলয় নন্ন্য় বাযি

ন্যনি| আভযা  ি ন্য়নি কম,

ন্মান্র্য ম্পণগ  াফন্া উলনি

যন্ি

আভান্দযন্

ভগনবনি

দ্ধনিয ওয দ়নষ্ট নন্ফদ্ধ

স্বািনযি ন্য়ন্ি, কগুনল শুধভাে আভান্দয াযস্পনয

যন্ি ন্ফ| আজ কমফ চ নক্ত
ং ন্েয এ টি নচহ্ন ভাে|

ফ  র্ণ,
আভান্দয দই কদন্েয ভন্ধয ফানণজয, নফনন্ন্য়ার্ এফং ফযফায কিন্ে অ্ংেহদানযন্েয
ম্প্রাযণ ও র্বহযিয

যা ন্ে আভান্দয অ্গ্রানধ ান্যয কিে| নয াোন্ভা, ফজগয

ও জল ফযফিান্া, কৌয ও ফায় েনক্ত এফং উদ্ভাফন্ায কিেগুনলন্ি আভান্দয দই
কদন্েয ভন্ধয েনক্তোলহ ফানণনজয

ম্প গ তিনযয নফোল  াফন্া যন্য়ন্ি| স্টাটগ-আ

এয জন্য এ টি ফাস্তুিন্ত্র তিনযয কিন্ে আভান্দয অ্নবজ্ঞিা নিানি
কিন্ে এ

ম্পন্ গ য

দারুন্ কিে ন্ি ান্য| এটা আভান্দয িরুণ উন্দযার্হন্দয ভন্ধয এ টা

পলপ্র অ্ংনেদানযে তিনযয এ

অ্ন্ন্য  াফন্া প্রদান্

ন্য মা আভান্দয ভান্জয

জন্য ভলয ও ম্পদ নন্ভগাণ

যন্ফ|আনভ নন্নিি কম, স্টাটগ-আ ইনিয়া এফং

স্টাটগ-আ িগ র্ান্লয ভন্ধয ায অ্ংনেদানযে আভান্দয াযস্পনয
উ নিয কিন্ে ায়

নযফিগ ন্ ও

ন্ফ|প্রধান্ভন্ত্রহ ক াস্তা ও আনভ নন্যািা ও প্রনিযিায

কিন্েও আভান্দয অ্ংনেদানযে আযও র্বহয

যায জন্য  ি ন্য়নি| প্রনিযিা

ন্মানর্িায কিন্ে আজ কম ভউ স্বািনযি ন্য়ন্ি, িা আভান্দয াযস্পনয
নফধায জন্যনন্জ নন্জ েনক্ত ফ়নদ্ধন্ি ায়িা

যন্ফ| আভান্দয নিানি

ফ ন্ন্য

কিন্ে  াফন্াণগ আন্য টি নফলয় ন্ে ক্রহড়ান্িে| ভাভান্য, আভযা জানন্ কম
আনন্ এ জন্ আগ্রহ প টফল কপ্রনভ | প টফন্লিগ র্ান্লয দিিা এফং এই কেলায়
বাযন্িয দ্রুি অ্গ্রর্নি ক্রহড়া-ে়লায কিন্ে প্র ােভান্ অ্ংেহদানযন্েয ভল ক দ্র
র্েন্

যন্ি ান্য|

ফ  র্ণ,
নফনব

আতজগানি

নফলন্য় বাযি ও িগ র্াল এ ই য ভ দ়নষ্টবনએ কালণ

ন্য|

যাষ্ট্রংন্ঘয নন্যািা নযলন্দ বাযন্িয িায়হ দযন্দয কিন্ে িগ র্ান্লয দ়ত
ভথগন্ন্য
কট ন্ন্ালনজ
জন্য

জন্য

আনভ

প্রধান্ভন্ত্রহ

ক াস্তান্

ধন্যফাদ

জান্াই| িািাড়া

নভাইল

ন্রাল নযনজভ এফং নন্উনিয়ায াপ্লায়ায গ্রুন্ বাযন্িয দযন্দয

িগ র্ালঅ্ফযাি

ভথগন্ন্য

াি

ফানড়ন্য়

কদওয়ায়

আভযা

় িজ্ঞ|আভযা

ক্রভফধগভান্ ও নফস্ত়িবান্ফ িনড়ন্য় ড়া নংা ও ন্ত্রান্য হুভন য নফরুন্দ্ধ দ্রুি ও

েনক্তোলহ

দন্ি

নন্ন্য়ওআন্লাচন্া

গ্রন্ণ

আতজগানি

ম্প্রদান্য়য

এনর্ন্য়

আায

প্রন্য়াজন্হয়িা

ন্যনি|

ভাভান্য,
বাযি ও িগ র্ান্লয এ

াধাযণ াংস্ক়নি

কপ্রিাট যন্য়ন্ি| আভযা এই কিন্ে

এফং কর্ায়ান্ ও ইন্িা-িগ নর্জ ানন্িযয ভ়নদ্ধয জন্য আন্ায নিা ওন্গান্ডা
ক াস্টা’য অ্ফদান্ন্য
নন্ন্য় স্ম়নিযিাভল

থা র্বহযবান্ফ উলনি
স্মায

ডা

নয| আজ আভযা দ’টি ন়্িয-তেলহ

টিন ন্টয প্র াে

বাযিহয় এই দ’টি নেে-তেলহ আভান্দয াংস্ক়নি

ন্যনি| এ টি িগ নর্জ ও এ টি
ম্ব

ও অ্ন্যান্র্য এ

অ্াধাযণ উদাযণ|
ভাভান্য,
আর্াভহ

ন্য় নদন্

বাযন্ি

আন্ায

ভ্রভণ

ও

ংমনক্তয

অ্াধাযণ

ভগন চ

যন্য়ন্ি|আনন্ ও আন্াযপ্রনিনন্নধফন্র্গযন্ফએালরু, গুজযাট ও কর্ায়ায় অ্ফিান্ ও
অ্নবজ্ঞিা েফ বান্লা ন্ফ ফন্ল আনভ আোফাদহ|নফন্েলবান্ফ আনভ আো

নয,

কর্ায়ায় আন্ায পয স্মযণহয় ন্ফ এফং আন্ায ফগরু
 লন্দয কে ন্ড়য ন্એ
আনন্ ংন্মার্ েুঁন্জ ান্ফন্|
আন্ান্

ধন্যফাদ|

আন্ান্দয ফাইন্

নফন্েল ধন্যফাদ |

