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তৃতীয় ভারত-ভুটান উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা 
জনু ২৮,২০২১ 

 

তৃতীয় ভারত - ভুটান উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা, ২৮শে জনু 2021 তাগরযে 
ভাচুুয়া  শ াযে অনুগিত হযয়যে। ভারতীয় প্রগতগনগি দয র শনতৃত্ব গদযয়যেন গিযদে 
 ন্ত্রযের সগচি (অরু্ননগতে সম্পেু) শ্রী রাহু  োিডা, এিং ভুটাযনর প্রগতগনগি দয র 
শনতৃযত্ব গেয ন ভুটাযনর রয়যা  সরোযরর পররাষ্ট্র সগচি গ িঃ গেংগসংযয়। ভুটাযন 
ভারযতর রাষ্ট্রদতূ শ্রী গত রুগচরােম্বুজও আয াচনায় অংে গনযয়গেয ন। 

গিপাগিে উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা ভুটাযনর সাযর্ ভারযতর গিোযের সম্পূর্ ু
অংেীদাগরযত্বর প ুায াচনা েরার জনয এেটি গুরুত্বপূর্ ুগিপাগিে ো ুপ্রর্া ীর প্রগিয়া। 
ভারত সরোর উন্নয়ন প্রেল্প িাস্তিায়যনর জনয এিং ৪,৫০০ শোটি টাো এিং 
ভুটাযনর িাদে পঞ্চিাগষুেী পগরেল্পনা (2018 - 2023) চ াো ীন ট্রানগজেনা  
শট্রে সাযপাটু সুগিিার জনয 400 শোটি টাোর প্রগতশ্রুগত প্সদান েযরযে।77 টি িড 
ও  াঝাগর প্রেল্প এিং ৫২৪ টি িুদ্র উন্নয়ন প্রেল্প (এসগেগপ) / উচ্চ প্রভাি শিািী 
উন্নয়ন প্রেল্পগুগ  (এইচআইগসগেগপ) িাদে পঞ্চিাগষুেী পগরেল্পনার আওতায় 
িাস্তিায়যনর গিগভন্ন প ুাযয় রযয়যে। 
 

ভুটাযনর িাদে পঞ্চিাগষুেী পগরেল্পনা (2018-2023) এর তৃতীয় িের শেষ হওয়ার 
সাযর্ সাযর্, দ'ুপি চা ু র্াো শপ্রাযজক্ট টাইে অযাগসসযটন্স (গপটিএ) প্রেল্পগুগ র 
সা গিে অিিগত, পাোপাগে এসগেগপ / এইচআইগেগেগপ গুগ  গনযয় প ুায াচনা 
েযরযে। ভুটাযনর পররাষ্ট্রসগচি ভুটাযনর আরু্-সা াগজে রূপান্তযর ভারযতর ভূগ োর 
প্রেংসা েযরযেন এিং তৃর্ ূ  প ুাযয়র এইচআইগেগেগপগুগ র প্রভাযির উপযরও 
শরোপাত েযরযেন। গতগন COVID-19  হা ারীযে সা যন শরযে গিগভন্ন প্রেযল্পর জনয 
তহগি  প্রোযের জনয ভারযতর শিাঝা িহন েরার  ানগসেতার  প্রেংসা েযরযেন। 
আয াচনা চ াো ীন উভয় পিই সডে পগরোঠায া, জ  িযিস্থাপনা, গেল্প উদযান 



এিং শোগভে -১৯ পগরচা নাসহ গিগভন্ন শিযে নতুন গেেু গপটিএ প্রেল্প িাস্তিায়যন 
সম্মত হযয়যে। 
 

ভারত ভুটাযনর সাযর্ তার গিযেষ সগুিিাপ্রাপ্ত অংেীদাগরত্বযে িভীরভাযি   ূয শদয়। 
ভারতীয় পি ভুটানযে তার উন্নয়যনর প্রয়াযস স রু্ন অিযাহত রােযত িদ্ধপগরের। 

 
পারস্পগরে সম্মত তাগরযে পরিতী উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনার গিষযয় উভয় পি 
সম্মত হযয়যে। দ'ুযদযের  যিয গিযেষ সম্পেুযে সা যন শরযে িনু্ধত্বপূর্ ু পগরযিযে 
উন্নয়ন সহয াগিতা আয াচনা অনুগিত হয়। 
 
গনউ গদগি 
জনু ২৮,২০২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 


