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প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু মৰেচাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ যুগনাৰে 
যুটীযাভাৰে মৰেচাছত সামাৰিক আোস মগাট প্ৰকল্প উৰবাধন কৰে আেু 
ভাচুুৰেল পদ্ধৰতত অসামৰেক মসো মহাৰবদযালয আেু ৮ মমগাোট মসৌে 
ৰপৰভ ফাম ুপ্ৰকল্পে আধােৰিলা স্থাপন কৰে 
জানুৱাৰী 20, 2022 

 

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদী আেু মৰেচাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী প্ৰবীন্দ কুমাে যগুনাৰে আৰি মৰেচাছত 
যুটীযাভাৰে সামাৰিক আোস মগাট প্ৰকল্পে শুভােম্ভ কৰে। ভােত আেু মৰেচাছে মািত প্ৰাণেন্ত 
উন্নযনমূলক অংিীদাৰেত্বে অংি ৰহচাৰপ এই প্ৰকল্পৰটা েূপাযণ কো হহৰছ। এই উপলৰে 
দৰুযাগোকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয ভাচুুৰেল পদ্ধৰতত ভােতে উন্নযন সহৰযাৰগতাে অংি ৰহচাৰপ অতযাধুৰনক 
অসামৰেক মসো মহাৰবদযালয ৰনমুাণ আেু ৮ মমগাোটে মসৌে ৰপৰভ ফামুে আন দটুা প্ৰকল্পে 
আধােৰিলা স্থাপন অনুষ্ঠানৰতা অংিগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানৰটা ৰভৰিঅ’ কনফাৰেন্সে িৰেযৰত 
অনুৰষ্ঠত হহৰছল।  মৰেচাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাযুালয প্ৰাংগণত মকৰবৰনট মন্ত্ৰী আেু মৰেচাছ চেকােে 
মিযষ্ঠ ৰবষযাসহ ৰবৰিষ্ট বযৰিসকলে উপৰস্থৰতত অনষু্ঠানৰটা অনুৰষ্ঠত হহৰছল। 

 অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰয আমাে ৰমত্ৰ মদিসমূহে সাবুৰভৌমত্বে প্ৰৰত 
সন্মান আেু মতওঁৰলাকক প্ৰৰযািনীযতা আেু অগ্ৰাৰধকােে ৰভৰিত ৰবৰভন্ন উন্নযনমূলক মেত্ৰত 
ভােতে সহাযে ওপেত আৰলাকপাত কৰে। মতও ঁকয, এই মদিসমূহে সাধােণ মানুহে কলযাণ 
আেু দেতা বৃৰদ্ধে বাৰব ভােৰত সকৰলাধেণে সাহাযয আগবঢাই আৰহৰছ। োষ্ট্ৰ ৰনমুাণে মেত্ৰত 
অসামৰেক মসো মহাৰবদযালয প্ৰকল্পে গুেুত্বে কো স্বীকাে কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয ৰমছন কমুৰযাগী 
সংক্ৰান্তীয জ্ঞান আদান-প্ৰদানে প্ৰস্তাে ৰদৰয। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয ২০১৮ চনে অৰটাবেত আন্তঃোষ্ট্ৰীয 
মসৌে ৰমত্ৰৰিাঁটে (আইএছএ) প্ৰেম সভাত আগবৰঢাো এক সূযু, এক ৰবশ্ব, এক গ্ৰীি 
(অ'এছঅ'িৰিউঅ'ৰি) পদৰেপে কো স্মেণ কৰে কয ময ৮ মমগাোট েমতাসম্পন্ন মসৌে ৰপৰভ 
ফামু প্ৰকল্পই ১৩,০০০ টন কাবুন িাই অক্সাইি ৰনগুমন হ্ৰাস কোে িৰেযৰত মৰেচাৰছ সন্মখুীন 
মহাো িলবাযু প্ৰতযাহ্বানসমহূ হ্ৰাস কোত সহায কৰেব। 

 মৰেচাছলল ৰবিীয সাহাযযৰক ধৰে বযাপক সাহাযযে বাৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ যুগনাৰে ভােতক 
ধনযবাদ জ্ঞাপন কৰে। মতওঁ কয ময প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীে মনতৃত্বত ভােত আেু মৰেচাছে মািে 
সম্পকুই নতুন ৰিখে স্পিু কৰেৰছ। 

 ভােত চেকাৰে ২০১৬ চনে মম’ মাহত মৰেচাছ চেকােক মৰেচাছত পাচঁটা প্ৰকল্প েূপাযণ 
কোে বাৰব ৰবৰিষ অেুলনৰতক মপৰকি (এছইৰপ) ৰহচাৰপ ৩৫৩ ৰমৰলযন আৰমৰেকান িলাে 
অনুদান আগবঢাইৰছল। এই পাঁচটা প্ৰকল্প আৰছল-মমট্ৰ’ এক্সৰপ্ৰছ প্ৰকল্প, উচ্চতম নযাযালয ভেন, 

নতুন ইএনটি ৰচৰকৎসালয, প্ৰােৰমক ৰবদযালযে ৰিশুসকলক ৰিৰিৰটল মটবৰলট মযাগান, আে ু



সামাৰিক গৃহ প্ৰকল্প। আৰি সামাৰিক গৃহ ৰনমুাণ প্ৰকল্পে উৰবাধনে লৰগ লৰগ এছ.ই.ৰপ.ে 
অধীনত আটাইৰকইটা প্ৰকল্প েূপাযণ বাস্তোৰযত হ’ল। 

  মেিুইটত অেৰস্থত অসামৰেক মসো মহাৰবদযালয প্ৰকল্পৰটা ৰনমুাণে বাৰব মৰেচাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী 
প্ৰবীন্দ যুগনােে ভােত ভ্ৰমণে সমযত ২০১৭ চনত স্বােৰেত বুিাবুৰি চুৰিে অধীনত ৪.৭৪ 
ৰনযুত আৰমৰেকান িলােে আৰেুক অনুদান মযাগান ধো হহৰছ। ৰনমুাণ সমূ্পণু মহাোে ৰপছত এই 
প্ৰকল্পই মৰেচাছে অসামৰেক কমুচােীসকলক ৰবৰভন্ন প্ৰৰিেণ আেু দেতা ৰবকাি কাযুসূচী হাতত 
মলাোে বাৰব এক সমূ্পণু সৰিত আেু কাযুকেী সুৰবধা প্ৰদান কৰেব। ইৰয ভােতে হসৰত 
প্ৰৰতষ্ঠানগত সম্পকু অৰধক িৰিিালী কৰেব। 

 ৮ মমগাোটে মসৌে ৰপৰভ ফাম ু প্ৰকল্পত বছৰে প্ৰায ১৪ ৰিিৰিউএইচ মসউি িৰি উৎপাদন 
কৰেবলল ২৫,০০০ ৰপৰভ মকাষ স্থাপন কো হয। ইযাে ফলত প্ৰৰত বছৰে ১৩,০০০ টন কাবুন 
িাই অক্সাইি ৰনগুমন হ্ৰাস কৰে মদিখনে প্ৰায ১০,০০০ পৰেযালক ৰবদযুৎ সংৰযাগ প্ৰদান কো 
হ’ব আেু ইৰয মৰেচাছক িলবাযু পৰেেতুনিৰনত সমসযাসমূহে হসৰত দেতৰে মমাকাৰবলা কোত 
সহায কৰেব। 

 আৰিে অনুষ্ঠানত দটুা গুেুত্বপূণু ৰবপাৰেক চুৰিে সম্পন্ন হয।এই দটুা হহৰছ- মমট্ৰ’ এক্সৰপ্ৰছ আে ু
অনযানয আন্তঃগাঁেৰন প্ৰকল্পে বাৰব ভােত চেকােে পো মৰেচাছ চেকােলল ১৯০ ৰনযতু 
আৰমৰেকান িলােে ঋণ সম্প্ৰসােণে চুৰি আে ু েুদ্ৰ উন্নযন প্ৰকল্প েূপাযণে মেত্ৰত বুিাবুৰি 
চুৰি। 

 মকাৰভি-১৯ে িৰনত প্ৰতযাহ্বান সৰত্বও ভােত-মৰেচাছ উন্নযনমূলক অংিীদােীত্ব প্ৰকল্প দ্ৰুতগৰতত 
আগবাৰঢৰছ। ২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদী আেু প্ৰধানমন্ত্ৰী যুগনাৰে যুটীযাভাৰে মমট্ৰ’ এক্সৰপ্ৰছ 
প্ৰকল্প আেু মৰেচাছে ৰনউ ইএনটি ৰচৰকৎসালয ভাচুুৰেল পদ্ধৰতত উৰবাধন কৰেৰছল। এৰকদৰে, 

২০২০ চনে িলুাই মাহত দৰুযাগোকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰয ভাচুুৰেল পদ্ধৰতত মৰেচাছে নতুন উচ্চতম 
নযাযালয ভেনৰটাও উৰবাধন কৰেৰছল। 

 ভােত আেু মৰেচাছে মািত অৰভন্ন ঐৰতহাৰসক, সাংসৃ্কৰতক আেু ভাষাগত সম্পকু আৰছ। আেু 
এইসকৰলা আমাে দৰুযাখন মদিে ৰবৰিষ উন্নযনমলূক অংিীদাৰেত্বত প্ৰৰতফৰলত হহৰছ। এৰকদৰে 
ভােত মহাসাগে অঞ্চলত ভােতে বাৰব এক গুেুত্বপূণু উন্নযনমূলক অংিীদাে মদি হহৰছ 
মৰেচাছ।আৰিে এই অনুষ্ঠানৰটা ‘সবকা সাে, সবকা ৰবকাি, সবকা ৰবশ্বাস, সবকা প্ৰযাস’ে 
মানৰসকতাে হসৰত সম্পকুযুি, ৰয এই দইু মদিে মািত সফল আে ুকাৰলািীণু অংিীদােীত্বে আন 
এক মাইলে খুঁটি।  

 

নতুন দিল্লী  
জানুৱাৰী 20, 2022 
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