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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং মরেশারেে প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ যুগনাথ মযৌথ ভারব 
মেরদরশ োমারিক আবােন ইউরনট প্রকরেে উরবাধন এবং ভারুু্য়াল পদ্ধরিরি 
রেরভল োরভুে করলি েহ আট মমগাওয়াট মেৌেরবদুু ৎ উৎপাদন মকরন্দ্রে রশলানুাে 
করেরেন 
20 িানয়ুারে, 2022 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং মরেশারেে প্রধানমন্ত্রী শ্রী প্রবীন্দ কুমাে যুগনাথ আি মযৌথ ভারব মেরদরশ 
োমারিক আবােন ইউরনট প্রকরেে উরবাধন করেরেন। ভােি ও মরেশারেে মরধু প্রাণবন্ত উন্নয়নমলূক 
অংশীদারেরেে অঙ্গ রহরেরব এই প্রকে রূপারয়ি হরয়রে। এই উপলরে দইু প্রধানমন্ত্রী ভারুু্য়াল পদ্ধরিরি আেও 
দটুি প্রকরেে রশলানুাে করেন। এেমরধু েরয়রে একটি অিুাধুরনক রেরভল োরভুে করলি এবং অনুটি আট 
মমগাওয়াট েমিা রবরশষ্ট মেৌেরবদুু ৎ উৎপাদন মকন্দ্র। মরেশারে প্রধানমন্ত্রীে কাযাুলয় প্রাঙ্গরন মেরদরশে 
কুারবরনট মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ েেকারে আরধকারেকরদে উপরস্থরিরি এই কমেূুরর্ আরয়ারিি হয়।  

 মরেশারে করয়কটি প্রকরেে উরবাধন ও রশলানুাে উপলরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী রমত্র মদশগুরলে োবুরভৌমরেে 
প্ররি েম্মান ও িারদে অগ্রারধকারেে রভরিরি রবরভন্ন উন্নয়নমলূক মেরত্র ভােরিে োহারযুে কথা উরেখ 
করেন। রিরন বরলন, এই মদশগুরলে োধােণ মানুরেে কলুাণ ও দেিা বরৃদ্ধরি ভােি েবেকম োহাযু রদরয় 
থারক। মদশ গঠরন রেরভল োরভুে করলরিে গুরুরেে কথা স্বীকাে করে প্রধানমন্ত্রী 'রমশন কমুরযাগী' েংক্রান্ত 
জ্ঞান আদান-প্রদারনে প্রস্তাব মদন। রিরন এক েূযু, এক রবশ্ব, এক গ্রীড উরদুারগে কথা স্মেণ করে ২০১৮-ে 
অরটাবরে আন্তিুারিক মেৌে মিারটে প্রথম অরধরবশরনে প্রেঙ্গ উত্থাপন করেন। এই প্রেরঙ্গ রিরন আেও বরলন, 

আট মমগাওয়াট েমিা রবরশষ্ট মেৌেরবদুু ৎ উৎপাদন মকন্দ্রটি িলবায় ুপরেবিুরনে েমেুা মমাকারবলায় এবং ১৩ 
হািাে টন কাবনু ডাই অক্সাইড রনগুমন কমারি মরেশােরক োহাযু কেরব।  

 অনুষ্ঠারন মরেশারেে প্রধানমন্ত্রী শ্রী যুগনাথ আরথুক েহায়িা েহ রবরভন্ন মেরত্র োহারযুে িনু ভােিরক 
ধনুবাদ মদন। রিরন বরলন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদীে েুদে মনিৃরে দইু মদরশে মরধু েম্পকু নিুন উচ্চিায় 
মপৌৌঁরেরে।  

 ভােি েেকাে 2016-ে মম মারে মরেশারে পাৌঁর্টি প্রকে রূপায়রনে িনু রবরশে আরথুক পুারকরিে অঙ্গ 
রহরেরব 353 রমরলয়ন মারকুন ডলাে আরথুক অনদুান মদয়। এই পাৌঁর্টি প্রকে হল - মমররা এক্সরপ্রে মপ্রারিট, 

েুরপ্রমরকারটুে ভবন, নিুন ইএনটি হােপািাল, প্রাথরমক রবদুালরয়ে রশশুরদে িনু রডরিটাল টুাবরলট েেবোহ 
এবং োমারিক আবােন ইউরনট। আি োমারিক আবােন ইউরনরটে েূর্নাে ফরল রবরশে আরথুক পুারকরিে 
অঙ্গ রহরেরব গৃহীি েবকটি কমুেূরর্ে রূপায়ন বাস্তবারয়ি হল।  

 আি মেরদরশ আট মমগাওয়াট েমিা েম্পন্ন ময মেৌেরবদুু ৎ উৎপাদন মকন্দ্রটিে েূর্না হরয়রে িারি বারেুক 
প্রায় 14 রগগাওয়াট রবদুু ৎ উৎপাদরনে িনু 25 হািাে ফরটারভারিক মেল বোরনা হরব। এে ফরল, মরেশারে 
প্রায় 10 হািাে পরেবারে রবদুু ৎ েংরযাগ মদওয়া যারব। পোন্তরে বারেুক কাবনু ডাই অক্সাইড রনগুমরনে 
পরেমাণ 13 হািাে টন কমরব এবং িলবায় ুপরেবিুনিরনি েমেুাগুরল আেও দেিাে েরঙ্গ মমাকারবলা কো 
েম্ভব হরব।  



আিরকে এই অনষু্ঠারন দটুি গুরুেপূণ ু মেরত্র রবপারেক রু্রি হরয়রে। এেমরধু একটি হল মমররা এক্সরপ্রে ও 
অনুানু পরেকাঠারমা প্রকরেে িনু মরেশাে েেকােরক 190 রমরলয়ন মারকুন ডলাে ঋণ েহায়িা এবং 
রবিীয়টি হল মোট মারপে উন্নয়নমলূক প্রকে রূপায়রন েমর ািাপত্র বা মউ স্বােে।  

মকারভড-19 িরনি র্ুারলঞ্জ েরেও ভােি - মরেশাে উন্নয়নমূলক অংশীদারেে েংক্রান্ত প্রকেগুরলে কারি দ্রুি 
অগ্রগরি হরয়রে। 2019-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী ও মেরদরশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী িগন্নাথ মযৌথ ভারব ভারুু্য়াল 
পদ্ধরিরি মমররা এক্সরপ্রে প্রকে এবং নিুন ইএনটি হােপািারলে েূর্না করেন। একই ভারব গিবেরেে িলুাই 
মারে দইু প্রধানমন্ত্রী ভারুু্য়াল পদ্ধরিরি মরেশারেে েুরপ্রমরকাটু ভবরনে উরবাধন করেন।  

ভােি ও মরেশারেে মরধু অরভন্ন ঐরিহারেক, োংসৃ্করিক ও ভাোগি েম্পকু েরয়রে। আে এগুরল েবই দইু 
মদরশে রবরশে উন্নয়নমূলক অংশীদারেরে প্ররিফরলি হয়। একই ভারব মরেশাে ভােি মহাোগেীয় অঞ্চরল 
ভােরিে গুরুেপূণ ু উন্নয়নমলূক অংশীদাে মদশ। আিরকে এই অনুষ্ঠান েবকা োথ, েবকা রবকাশ, েবকা 
রবশ্বাে, েবকা প্রয়ারেে মানরেকিাে েরঙ্গ েম্পকুযুি, যা এই দইু মদরশে মরধু েফল ও কারলািীণ ু
অংশীদারেরেে আেও একটি মাইলফলক।  

  

নিুন রদরে,  

20 িানয়ুারে, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


