
15th G20 Leaders' Summit 
November 21, 2020 

জি-২০ নেতৃবৃন্দের পঞ্চদশ জশখর সন্দেলে 
েন্দেম্বর 21, 2020 
  
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী ২১-২২ নরেম্বে জি-২০ মনতৃবৃরেে পঞ্চদশ জশখে সরেলরন ম াগ মদন। 
মসৌজদ আেরবে মপৌরোজিরতে এবারেে সরেলন আর াজিত ির রে। এবারেে জি-২০ সরেলরন ১৯টি 
সদসে মদরশে সেকাে ও োষ্ট্র প্রধানো োড়াও ইউরোপী  ইউজন ন, অনোনে আমজন্ত্রত মদশ এবং 
একাজধক আন্তিজ াজতক সংগঠন অংশ মন । মকাজেড-১৯ মিামােীে মপ্রজিরত এবারেে জশখে সরেলন 
োর্্চজ ে াল পদ্ধজতরত আর ািন কো ির রে। 
  
২) এবেে জি-২০-ে সোপজতে পদ সফলোরব দিতাে সরে জনবজাি কোে িনে প্রধানমন্ত্রী মসৌজদ 
আেবরক অজেনেন িানান। মকাজেড-১৯ মিামােীিজনত বাধা-জবপজি ও র্চোরলঞ্জ সরেও োর্্চজ ে াল 
পদ্ধজতরত এই জশখে সরেলন আর ািরনে িনে মসৌজদ আেরবে প্ররর্চষ্টাে প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। 
  
৩) মসৌজদ আেরবে সোপজতরে এবারেে জশখে সরেলরনে মূল োবনা 'একজবংশ শতাব্দীরত সকরলে 
িনে স্র াগ-স্জবধাগুজল বাস্তবাজ ত কো’। বতজ মান মকাজেড-১৯ মিামােীে মপ্রজিরত সকরলে িনে 
সমান স্র াগ-স্জবধাে জবষ টি মূল োবনা িীরসরব সরেলরন গৃিীত িও া তাে অতেন্ত তাৎপ জ 
ের রে। জশখে সরেলরনে জবজেন্ন এরিন্ডা জনর  দ'্জদন ধরে আরলার্চনা ির রে। সরেলরনে দট্ি 
অজধরবশরন বতজ মান মিামােীে র্চোরলঞ্জ মমাকাজবলা, আজথজক গজত প্নরুদ্ধাে ও কমজসংস্থান সৃজষ্টে 
স্র াগ অবোিত োখা সি এক সবজবোপী, স্স্থা ী ও অন্কূল েজবষেৎ জনমজারেে মরতা জবষ গুজল 
অগ্রাজধকাে মপর রে। জশখে সরেলরনে পাশাপাজশ পার্শ্জ অন্ষ্ঠারনও মিামােীে জবরুরদ্ধ সামজগ্রক প্রস্তুজত 
এবং আমারদে এই গ্ররিে স্েিাে মরতা জবষ গুজল জনর  আরলার্চনা ি । 
  
৪) প্রধানমন্ত্রী মকাজেড-১৯ মিামােীরক মানবতাে ইজতিারস এক গুরুেপূেজ মমাড় জিরসরব মন্তবে করে 
বরলন, জিতী  জবর্শ্ ্রদ্ধে পে সমগ্র জবরর্শ্ে কারে এটিই এখন বড় র্চোরলঞ্জ। এই মপ্রজিরত জতজন জি-
২০ মদশগুজলরক জনেজা ক পদরিপ গ্রিরেে আহ্বান িানান। জতজন বরলন, জি-২০ মদশগুজলে  াবতী  
প্ররর্চষ্টা মকবল আজথজক গজত প্নরুদ্ধাে, কমজসংস্থান সৃজষ্ট ও বাজেজিেক মলনরদরনে মরধেই ম ন সীজমত 
না থারক, বেং তা আমারদে এই জবরর্শ্ে স্েিা  আমো  ারত মানবিাজতে েজবষেরতে জবর্শ্স্ত 
অংশীদাে ির  উঠরত পাজে। 
  
৫) প্রধানমন্ত্রী করোনা-পেবতী সমর  সমগ্র জবরর্শ্ে িনে একটি নত্ন সূর্চক প্রে রনে আহ্বান 
িানান। জতজন বরলন, র্চােটি জবষর  এই সূর্চক প্রে ন কো ম রত পারে এবং তা িল – মমধাসম্পদ 
ম াগারনে এক ধাোবাজিক বেবস্থা গরড় মতালা; সমারিে সব মেেীে মান্রষে কারে প্র ্জিে স্ফল 
 ারত মপৌৌঁে  তা স্জনজিত কো; প্রশাসজনক বেবস্থা  স্বচ্ছতা বিা  োখা এবং প্রকৃজত মা ও এই 
গ্ররিে এক জবর্শ্স্ত অংশীদাে জিরসরব সব পজেজস্থজতে মমাকাজবলা কো। এই র্চােটি জবষর ে ওপে 



জেজি করে জি-২০ মদশগুজল এক নত্ন জবর্শ্ গঠরনে জেজি স্থাপন কেরত পারে বরলও শ্রী মমাদী 
অজেমত প্রকাশ করেন। 
  
৬) প্রধানমন্ত্রী গত কর ক দশরকে কথা উরেখ করে বরলন, একজদরক ম মন মূলধন ও অরথজে 
ওপে গুরুে মদও া ির রে, জকন্তু এখন সম  এরসরে জবজেন্ন জবষর  স্দি করে মতালা এবং দিরদে 
প্নো  আধ্জনক পদ্ধজত অন্ া ী স্দি করে মতালা  ারত মানবসম্পরদে এক প জাপ্ত ম াগানোণ্ডাে 
গরড় মতালা  া । জতজন বরলন, এে ফরল সাধােে মান্রষে ম জাদাই বাড়রব না, বেং সাধােে 
মান্ষ ম  মকানও সমসোে মমাকাজবলা  আেও মবজশ সংরবদনশীল ির  উঠরবন। জতজন বরলন, নত্ন 
প্র ্জিে প্রর ারগে মিরে ম  মকানও মূলো রনে জেজি িরব তা মানব-িীবরনে মারনান্ন রন ও 
িীবরনে গুেগত মান বাড়ারত কতখাজন প্রোব মফলরে তাে ওপে। 
  
৭) শ্রী মমাদী প্রশাসজনক বেবস্থা  আেও মবজশ স্বচ্ছতাে আহ্বান িাজনর  বরলন, এে ফরল সাধােে 
মান্ষও অজেন্ন র্চোরলঞ্জগুজলে মমাকাজবলা  আেও মবজশ আত্মজবর্শ্াসী ির  এজগর  আসরবন। শ্রী মমাদী 
বরলন, জবর্শ্স্ত অংশীদাে জিরসরব পজেরবশ ও প্রকৃজতে সরে সামঞ্জসে বিা  মেরখ ম  মকানও 
পজেজস্থজত মমাকাজবলা আমারদেরক এক স্স্থ-সবল িীবনশশলী গ্রিরে উৎসাজিত কেরব। এই মপ্রজিরত 
স্স্থ-সবল িীবরনে মাপকাঠি জিরসরব জতজন বেজিজপে্ কাবজন জনিঃসেে পজেমাে কমারনাে পোমশজ 
মদন।  
  
৮) মকাজেড-পেবতী জবরর্শ্ ম  মকানও িা গা মথরকই কমজসম্পাদন নত্ন স্বাোজবক পন্থা জিরসরব 
উরঠ আসরব বরল অজেমত প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জি-২০ মদশগুজলে িনে একটি োর্্চজ ে াল 
মসরেটাজের ট গঠরনে প্রস্তাব মদন,  ারত প্রর ািনী   াবতী  কািকমজ োর্্চজ ে াল পদ্ধজতরতই সম্পাদন 
কো  া ।  
  
৯) জি-২০ মনতৃবৃরেে পঞ্চদশ জশখে সরেলন আগামী ২২ তাজেখ প জন্ত র্চলরব। মনতৃবৃরেে ম ৌথ 
ম াষোে মধে জদর  এবং মসৌজদ আেরবে কাে মথরক সোপজতে দাজ ে ইতাজলে কারে িস্তান্তজেত 
কোে মধে জদর  এবারেে জশখে সরেলরনে পজেসমাজপ্ত  টরব। 

 

জেউ জদল্লী 
েন্দেম্বর 20, 2020 
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