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ତୃ ତୀୟ ଭାରତ-ଭୁଟାନ ବିକାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା 28 ଜୁ ନ 2222ଯର ଭଚଚୁଆଲ୍ ଉପାୟଯର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଯହାଇ ାଇଛି। ଭାରତୀୟ
ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ ଦଳର ଯନତୃ ତ୍ୱ ଯବୈଯଦଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ (ଅର୍ଚଯନୈତକ
ି ସମ୍ପକଚ) ଶ୍ରୀ ରାହୁ

ଛାବ୍ରା ଯନଇଥିବାଯବଯଳ ଭୁଟାନ

ସରକାରଙ୍କ ଯବୈଯଦଶିକ ସଚିବ ଶ୍ରୀ କିଙ୍ଗା ସିଙ୍ଗି ଭୁଟାନ ପ୍ରତିନଧି
ି ଦଳର ଯନତୃ ତ୍ୱ ଯନଇଥିଯ । ଭୁଟାନଯର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂ ତ ଶ୍ରୀମତୀ
ରୁଚିରା କାଯମବାଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଯ ାଚନାଯର ଯ ାଗ ଯଦଇଥିଯ ।
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିକାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟଯର ବିକାଶ ଭାଗିଦାରୀର ସମସ୍ତ ଦିଗର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯମକାନିଜମ
ି । ଭାରତ ସରକାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର କା ଚୟକାରିତା ପାଇଁ 4,522 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୁଟାନର ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ
ଯ ାଜନା (2228 - 2223) ସମୟଯର ପରିବର୍ତ୍ଚନକାଳୀନ ବାଣିଜୟ ସମର୍ଚନ ସୁବଧ
ି ା ନିମଯେ 422 ଯକାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ଯଦଇଛେି। ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯ ାଜନା ଅେଗଚତ 77ଟି ବୃ ହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 524ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏସଡିପି) /
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବସମ୍ପନ୍ନ ଯଗାଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏଚଆଇସିଡପ
ି ି) ବିଭିନ୍ନ ପ ଚୟାୟଯର କା ଚୟକାରୀ ଯହଉଛି।
ଭୁଟାନର ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯ ାଜନା (2228-2223) ର ତୃ ତୀୟ ବର୍ଷଚ ପୂର୍ତ୍ି ଯହବା ଅବସରଯର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚା ୁ ଥିବା ଯପ୍ରାଯଜକଟ
ଟାଇଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାନସ (ପିଟଏ
ି ) ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏସଡିପି / ଏଚଆଇସିଡପ
ି ି ଗୁଡକ
ି ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛେି।
ଭୁଟାନର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଚଯନୈତକ
ି ପରିବର୍ତ୍ଚନଯର ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ଭୁଟାନର ଯବୈଯଦଶିକ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରଯର
ଏଚଆଇସିଡପ
ି ିର ପ୍ରଭାବକୁ ଉଯେଖ କରିଥିଯ । ଯକାଭିଡ-29 ମହାମାରୀକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯର ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରାଧାନୟ
ଯଦଇଥିବାରୁ ଯସ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଯ । ଏହି ଆଯ ାଚନା ସମୟଯର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଡକ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି, ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଶିଳ୍ପ
ପାକଚ ଏବଂ ଯକାଭିଡ-29 ପରିଚାଳନା ସଯମତ ବିଭିନ୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କିଛ ି ନୂ ତନ ପିଟଏ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ କା ଚୟକାରୀ କରିବାକୁ ସହମତ ଯହାଇଥିଯ ।
ଭାରତ ଭୁଟାନ ସହିତ ନିଜର ଭାଗିଦାରୀକୁ ବିଯଶର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦଉଛି। ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରୟାସଯର ଭୁଟାନକୁ ସମର୍ଚନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଭାରତ
ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ପରସ୍ପର ସହମତ ତାରିଖଯର ପରବର୍ତ୍ଚୀ ବିକାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା ଆଯୟାଜନ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ଯହାଇଥିଯ । ଦୁ ଇ ଯଦଶ
ମଧ୍ୟଯର ଥିବା ବିଯଶର୍ଷ ସମ୍ପକଚ ମୁତାବକ ଏହି ବିକାଶ ସହଯ ାଗ ଆଯ ାଚନା ଏକ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ ବାତାବରଣଯର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଯହାଇଥି ା।
ନୂ ଆଦିେୀ
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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.

