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তৃ তীয় ভাৰত-ভূ টান উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা 28 জুন 2021 তাগৰযে এক ভাৰচু ুযে ধৰযে
অনুগিত হয়। ভাৰতীয় দ ৰ ননতৃ ত্ব কযৰ গিযদশ গিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ সগচি (অৰ্থননগতক সম্বন্ধ), গমিঃ
ৰাহু চাব্ব্ৰাই, আৰু ভূ টান ৰাজকীয় চৰকাৰৰ গিযদশ সগচি, গমিঃ গকিংিা গচঙযয়যয় ভূ টানৰ প্ৰগতগনগধত্বৰ
ননতৃ ত্ব কযৰ। ভূ টানন ভাৰতৰ ৰাজদূত, গমযেে ৰুগচৰা কাম্বযজও এই আয াচনাত অিংশগ্ৰহে কযৰ।
গিপক্ষীয় উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা হহযে এক গুৰুত্বপূেথ গিপক্ষীয় পদ্ধগত ভূ টানৰ হসযত ভাৰতৰ গিকাশ
অিংশীদাৰীত্বৰ সমগ্ৰ পগৰসৰ গনৰীক্ষে কৰাৰ। ভাৰত চৰকাযৰ 4500 নকাটি টকাৰ প্ৰগতশ্ৰুগত প্ৰদান
কগৰযে গিকাশ প্ৰকল্পৰ ৰূপায়েৰ িাযি আৰু 400 নকাটি টকা ভূ টানৰ 12তম পঞ্চ িাগষথক পগৰকল্পনাৰ
(2018 - 2023) সময়ত পগৰেতথ নকা ীন িাগেজু সমৰ্থন সুগিধাৰ িাযি। 77 িৃহৎ আৰু মধুেতী
প্ৰকল্প আৰু 524 ঘু গিকাশ প্ৰকল্প (এেগিগপ)/উচ্চ প্ৰভাে সম্প্ৰদায় উন্নয়ন প্ৰকল্প (এইেআইগচগিগপ)
12তম পঞ্চ িাগষথক পগৰকল্পনাৰ অধীনত ৰূপায়েৰ গিগভন্ন স্তৰত আযে।
ভূ টানৰ 12তম পঞ্চ িাগষথক পগৰকল্পনাই (2018-2023) গনজৰ তৃ তীয় িেৰ সম্পূেথ কৰাৰ িযত,
দুযয়া পক্ষই চগ ৰ্কা প্ৰকল্প আেদ্ধ সাহা ু (গপটিএ) প্ৰকল্পসমূহৰ হসযত এেগিগপ/এইেআইগচগিগপ-ৰ
সামগগ্ৰক প্ৰিগত গনৰীক্ষে কযৰ। ভূ টানৰ গিযদশ সগচযি ভূ টানৰ সামাগজক-অৰ্থননগতক পগৰেতথ নত ভাৰতৰ
ভূ গমকাৰ প্ৰশিংসা কযৰ আৰু িযত তৃ েমূ স্তৰত এইেআইগচগিগপ-সমূহৰ প্ৰভাে উযেে কযৰ। নতওঁ
িযত নকাগভি-19 মহামাৰীৰ প্ৰগত ক্ষু ৰাগে ভাৰযত গিগভন্ন প্ৰকল্পৰ িাযি আিতীয়া পুগঁ ি মুকগ
কৰাৰ ভিংিীৰ প্ৰশিংসা কযৰ। এই আয াচনাত, দুযয়া পক্ষই মাগি হয় পৰ্ আিিঃিাঁৰ্গন, জ পগৰচা ন,
ঔযদুাগিক উদুান আৰু নকাগভি-19 পগৰচা নযক ধগৰ গিগভন্ন েণ্ডত গকেু মান নতু ন গপটিএ প্ৰকল্প ৰূপায়ে
কগৰিন ।
ভাৰযত ভূ টানৰ হসযত গনজৰ গিযশষ অিংশীদাৰীত্বক িভীৰ মূ ু প্ৰদান কযৰ। ভাৰত পক্ষ প্ৰগতশ্ৰুগতিদ্ধ
উন্নয়ন প্ৰযচষ্টাসমূহত ভূ টানক সমৰ্থন কৰা অিুাহত ৰোত।
দুযয়া পক্ষই আিন্তুক উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা এক পাৰস্পগৰক সন্মত তাগৰযে অনুগিত কগৰিন
মাগি হয়। এই উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা এক িন্ধুত্ব পগৰযেশত অনুগিত হয় দুযয়ােন নদশৰ মাজৰ
গিযশষ সম্বন্ধক ক্ষু কগৰ।
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