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নতুন দিল্লীৰ আদিকান অদিযান প্ৰেুখসেূহ আৰু দিদিশ দিষয়ক েন্ত্ৰালদয় যুটীয়াকক আদিকা দিৱস 
উিযাপন কদৰ 25 মে' 2022 তাদৰদখ নতুন দিল্লীৰ তাজ মপদলচ মহাদেলত। দিদিশ দিষয়ক মকন্দ্ৰীয় 
েন্ত্ৰী, ডঃ ৰাজকুোৰ ৰঞ্জন দসদে েূল িাষণ প্ৰিান কদৰ এই উপলক্ষত েুখয অদতদি দহচাদপ আৰু 
আদিকান মিশসেূহৰ সসদত িহুেুখীয়া সম্পকক  উদল্লখ কদৰ। 
 
আদিকা দিৱস সহদে 1963 চনত আদিকান একতা সংগঠনৰ স্থাপন আৰু স্বাধীনতা অজক নৰ িাদষকক 
উিযাপন। এই উপলক্ষই সুদযাগ প্ৰিান কদৰ েহাদিশখনৰ সিদচত্ৰেয় ঐদতহযৰ প্ৰশংসা আৰু উিযাপন 
কৰাৰ আৰু আদিকান েহাদিশৰ অিককনদতক ক্ষেতাৰ স্বীকৃদত দিয়াৰ। মযাৱা মকইিািেৰ ধদৰ, দিদিশ 
দিষয়ক েন্ত্ৰালদয় সেিকন আগিঢ়াইদে এই িাদষকক উিযাপনকল িাৰতীয় দিদিশ নীদতত আদিকাৰ 
গুৰুত্ব প্ৰিশকন কদৰ। 
 
আদিকাৰ সসদত িাৰতৰ পৰম্পৰাগত আৰু ঐদতহাদসক অংশীিাদৰত্ব অদধক শদিশালী সহদে তীব্ৰ 
ৰাজকনদতক সংদযাগৰ সসদত যাৰ দিতৰত আদে িাৰতৰ পৰা 34ো ভ্ৰেণ মকন্দ্ৰীয় প্ৰেুখ/চৰকাৰৰ 
প্ৰেুখ আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপদতৰ দ্বাৰা আৰু িাৰতকল আদিকান মনতাসকলৰ 100তককও অদধক ভ্ৰেণ। 
তিপুদৰ, িাৰতৰ মকন্দ্ৰীয় েন্ত্ৰীসকদল আদিকাৰ প্ৰদতখন মিশ ভ্ৰেণ কদৰদে। িাৰদত দনজৰ কূেকনদতক 
মখাজ দিশ্বিযাপী দিস্তাৰ কদৰ আদিকাত 18ো নতুন কূেকনদতক অদিযান েুকদলৰ সসদত, েহাদিশখনত 
েুঠ িাৰতীয় অদিযানৰ সংখযা 47সল িৃদি কদৰ। প্ৰধান েন্ত্ৰী মোিীৰ আদিকাৰ সসদত িাৰতৰ 
সংদযাগৰ 10ো পিপ্ৰিশকক নীদতদয় এক উপকৰণ দহচাদপ কাযক কদৰদে পদৰৱতক নশীল দিশ্বত আদিকাৰ 
সসদত িাৰতৰ িহুেুখী সম্পকক ত। 
 
িাৰতৰ মৰহাই-যুি ঋণ, অনুিান আৰু ক্ষেতা দনেকাণ অনুষ্ঠাদন আদিকাৰ সাোদজক-অিককনদতক 
দিকাশত গুৰুত্বপূণক িূদেকা পালন কদৰদে। এদতয়াকলদক, 12.26 দিদলয়ন োদকক ন ডলাৰ েূলযৰ লাইন 
অফ মেদডে (এলঅ'দচ) আদিকান মিশসেূহক প্ৰিান কৰা সহদে, ইয়াক িাৰতৰ মৰহাই-যুি ঋণৰ 
দদ্বতীয় িৃহৎ প্ৰাপক কদৰ। এই এলঅ'দচসেূহৰ অধীনত, 193ো প্ৰকল্প সম্পূণক কৰা সহদে আৰু 66ো 
প্ৰকল্প িতক োন ৰূপায়ণ সহ আদে আৰু 88ো প্ৰকল্প প্ৰাক-ৰূপায়ণ স্তৰ আদে দিদিন্ন খণ্ডত মযদন মখাৱা 
পানী, কৃদষ যন্ত্ৰায়ন আৰু জলদসঞ্চন, মসৌৰ দিিযুৎ, শদি কল, সম্প্ৰচাৰ মৰখা, দচদেণ্ট আৰু মচনী 
কল, মেক্সোইল, প্ৰযুদি পাকক  আৰু মৰল আন্তঃগাাঁিদন আদি। 
 
2015 চনত  আইএএফএে-IIIত, িাৰদত 50,000 িৃদি প্ৰিান কদৰ িাৰতীয় কাদৰকৰী আৰু 
অিককনদতক সহদযাদগতা (আইটিইদচ) আৰু আন িৃদি অনুষ্ঠানৰ অন্তগকত, যাৰ দিতৰত 32,000তকক 
অদধক িৃদিৰ স্থান আদিকান যুৱচাদে ইদতেদধয িযৱহাৰ কদৰদে। িহু হাজাৰ আদিকান দশক্ষািীদয় 
িতক োন উচ্চ দশক্ষা গ্ৰহণ কদৰ আদে দিদিন্ন িাৰতীয় দিশ্বদিিযালয়ত স্ব-অিকায়ন আাঁচদনৰ অধীনত। 



 
িাৰত চৰকাদৰ আদিকান মিশসেূহক দডদজদেল দিিাজনৰ সসদত যুাঁদজিকল সাহাযয প্ৰিান কদৰদে 
দিদিশ দিষয়ক েন্ত্ৰালয়ৰ আাঁচদন ই-দিিযািাৰতী মেদল-দশক্ষাৰ িাদি আৰু ই-আদৰাগযিাৰতী 
মেদলঔষধৰ (ই-দিদিএদি) িাদি দয এই আাঁচদনৰ অধীনত 15,000 আদিকান দশক্ষািীক িৃদি প্ৰিান 
কদৰ স্নাতক, স্নাতদকািৰ আৰু দডল'ো পাঠযেেত অনলাইন দশক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ িাদি। এদতয়াকলদক 
19খন আদিকান মিদশ এই পিদক্ষপত অংশীিাদৰত্ব কদৰদে। তিপুদৰ, িাৰদত সাতো আইটি মকন্দ্ৰ 
স্থাপন কদৰদে ইদজপ্ত, ঘানা, মলচ'ি', ে'ৰদকা, নাদেদিয়া, িদক্ষণ আদিকা আৰু তাঞ্জাদনয়াত আদিকান 
যুৱচােৰ োজত দডদজদেল দশক্ষা প্ৰচাৰ কৰাৰ িাদি। আঠো িৃদিেূলক প্ৰদশক্ষণ মকন্দ্ৰ (দিটিদচ), 
িেুা গ্ৰােীণ দিকাশত িূ-তিয প্ৰদয়াগ মকন্দ্ৰ (দচদজএআৰদড) োডাগাস্কাৰ আৰু নাইজাৰত, 
দজম্বাদিাদৱত প্ৰযুদি মকন্দ্ৰৰ উন্নতীকৰদণ আদিকাক অৱিান কদৰদে দনজৰ দডদজদেল পদৰৱতক ন আৰু 
িক্ষতা উন্নয়নত। 
 
িাদণজয আৰু অিককনদতক মক্ষত্ৰত, িাৰত সহদে আদিকাৰ চতুিক িৃহিে অংশীিাৰ 2018-19 চনত 
69.7 দিদলয়ন োদকক ন ডলাৰৰ িযৱসায় পঞ্জীকৃত কদৰ, আৰু আদিকাত পঞ্চে িৃহিে দিদনদয়াগকাৰী 
70.7 দিদলয়ন োদকক ন ডলাৰৰ েুঠ দিদনদয়াগৰ সসদত। িাৰতৰ দিদনদয়াগ মতল আৰু মগে, খনন, 
মিংদকং, ফােকা, মেক্সোইল, অদোদোটিি, কৃদষ আদি খণ্ডত আদে। 38খন আদিকান মিদশ িাৰত 
চৰকাৰৰ কৰ েুি েূলয অগ্ৰাদধকাৰ (দডএফটিদপ) আাঁচদনৰ পৰা লািাদিত সহদে দয কৰ েুি 
উপলদি প্ৰিান কদৰ িাৰতৰ েুঠ েূলয মৰখাৰ 98.2 শতাংশৰ। 
 
ক’দিড েহাোৰীৰ সেয়ত, িাৰত চৰকাদৰ 150 েন দচদকৎসা সাহাযয প্ৰিান কদৰদেল 25তকক 
অদধক আদিকান মিশকল েহাোৰীৰ দিৰুদি মতওাঁদলাকৰ প্ৰদতদেয়া সেিকন কৰাৰ িাদি। িাৰত 
চৰকাৰৰ “প্ৰদতদষধক সেত্ৰী” পিদক্ষপৰ অধীনত, িাৰদত 37.59 দনযুত পাদল (অনুিানৰ অন্তগকত 
1.05 দনযুত পাদল, িাদণদজযকৰ অন্তগকত 10.2 দনযুত পাদল আৰু দজএদিএ-ৰ ক’মিক্স পিদক্ষপৰ 
অন্তগকত 26.38 দনযুত পাদল) মযাগান ধদৰদে 42খন আদিকান মিশকল আৰু 3,25,000 পাদল ৰাষ্ট্ৰ 
সংঘ স্বাস্থযকেী আৰু ৰাষ্ট্ৰ সংঘ শাদন্ত ৰক্ষককল। োনৱতা সাহাযযৰ অধীনত, িাৰদত 15.8 দনযুত 
োদকক ন ডলাৰৰ েূলযৰ খািয সাহাযয দিদিন্ন আদিকান মিশক প্ৰিান কদৰদে মিাক আৰু িদৰদ্ৰতাৰ 
দিৰুদি যুাঁজাৰ িাদি। 
 
এই অনুষ্ঠানত িহু সংখযক আদিকান অদিযান প্ৰেুখ, নতুন দিল্লীৰ কূেকনদতক িাদহনীৰ সিসয, 
িুদিজীৱী আৰু িাৰত চৰকাৰৰ দিদিশ দিষয়ক েন্ত্ৰালয় আৰু আন েন্ত্ৰালয়ৰ মজযষ্ঠ দিষয়াসেূদহ 
অংশগ্ৰহণ কদৰ। 
 
নতুন ফ্ৰিল্লী 
মে’ 25, 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. 


