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ফ্রনউ ফ্রিফ্রির আফ্রিকা ফ্রেশননর প্রধানরা এবং ফ্রবনিশ েন্ত্রক একনযানে ফ্রনউ ফ্রিফ্রির ম ানেল তাজ পযানলনস 
25মশ মে 2022 তাফ্ররনে আফ্রিকা ফ্রিবস উিযাপন কনরনে। ভারনতর ফ্রবনিশ প্রফ্রতেন্ত্রী ডঃ রাজকুোর 
রঞ্জন ফ্রসং এই অনষু্ঠানন প্রধান অফ্রতফ্রি ফ্র নসনব েেুয ভাষণ প্রিান কনরনেন এবং আফ্রিকান মিশগুফ্রলর 
সানি বহুেেুী সম্পনকে র কিার তুনল ধনরনেনপুনর মরোপাত কনরনেন।   

 
1963 সানল অেোনাইনজশন অব আফ্রিকান ইউফ্রনটি প্রফ্রতষ্ঠা এবং স্বাধীনতা অজে ন উপলনে প্রফ্রতবের 
আফ্রিকা ফ্রিবস পাফ্রলত  য়। এই আনয়াজন ে ানিশটির ববফ্রিত্রপূণে ঐফ্রত যনক প্রশংফ্রসত এবং উিযাপন 
করনত ও আফ্রিকা ে ানিনশর অিেননফ্রতক সম্ভাবনানক স্বীকৃফ্রত মিবার একটি সুনযাে প্রিান কনর। কনয়ক 
বের ধনর ভারনতর ফ্রবনিশ নীফ্রতনত আফ্রিকার গুরত্ব প্রিশেন করার জনয এই বাৎসফ্ররক অনষু্ঠননক ফ্রবনিশ 
েন্ত্রক সেিেন কনর আসনে।    

 
ভারত মিনক রাষ্ট্র প্রধাননির/ সরকানরর প্রধাননির এবং উপ রাষ্ট্রপফ্রতর 34টি সফর স  রাজননফ্রতক 
মযাোনযাে বফৃ্রি ও প্রায় শতাফ্রধক আফ্রিকান মনতৃবনৃের ভারত সফনরর োধযনে আফ্রিকার সানি ভারনতর 
ঐফ্রত যবা ী এবং ঐফ্রত াফ্রসক অংশীিাফ্ররত্ব আরও েজবতু  নয়নে।উপরন্তু, ভারনতর মকন্দ্রীয় েন্ত্রীেণ 
আফ্রিকার প্রফ্রতটি মিনশ সফর কনরনেন। আফ্রিকানত 18টি নতুন কূেননফ্রতক ফ্রেশন মোলা স  এই 
ে ানিনশ মোে 47 টি ভারতীয় ফ্রেশন মোলার  োধযনে ভারত তার আন্তজে াফ্রতক কূেননফ্রতক পিনেপনক 
প্রসাফ্ররত কনরনে।ভারনতর সানি আফ্রিকার সম্পৃক্ততার প্রধানেন্ত্রীর 10 টি পিফ্রননিেশক আিশে পফ্ররবতীত 
ফ্রবনে আফ্রিকার সানি ভারনতর বহুোফ্রত্রক সম্পনকে   াফ্রতয়ার ফ্র নসনব কাজ কনরনে।    

 
 আফ্রিকার আিে-সাোফ্রজক উন্নয়নন ভারনতর োড়নযােয ঋণ, অনিুান এবং সেেতা েঠননর কাযেক্রে 
উনিেনযােয ভূফ্রেকা পালন কনরনে। এেনও অবফ্রধ লাইনস অব মক্রফ্রডে(এলওফ্রস)-এর অধীনন আফ্রিকার 
মিশগুফ্রলনত 12.26 ফ্রবফ্রলয়ন োফ্রকে ন ডলার সা াযয প্রিান করা  নয়নে, যা ফ্রকনা ভারনতর োড়যুক্ত ঋনণর 
েনধয ফ্রিতীয় ব ৃত্তে প্রাপক। এই এলওফ্রসর আওতার েনধয পানীয় জল, কৃফ্রষ প্রযুফ্রক্ত ও মসি, মসৌর 
ফ্রবিযুফ্রতকরণ, পাওয়ার প্ল্যান্টস, সরবরা  লাইন, ফ্রসনেন্ট ও ফ্রিফ্রন প্ল্যান্টস, বস্ত্র, প্রযুফ্রক্ত পাকে  এবং মরলওনয় 
পফ্ররকাঠাে ইতযাফ্রির েত ফ্রবফ্রভন্ন মেনত্র 193 টি প্রকল্প সম্পূণে  নয়নে, 66টি প্রকনল্পর কাজ িলনে ও 
88টি প্রকল্প শুরু  বার আনের েহুুনতে  রনয়নে।   

 
2015-র আইএএফএস- III মেয়ািকানল ভারত ইফ্রিয়ান মেকফ্রনকযাল অযাি ইনকানফ্রেক মকাঅপানরশন 
(আইটিইফ্রস) এবং অনযানয স্কলারফ্রশপ মপ্রাগ্রানের অধীনন 50,000 বফৃ্রত্তর প্রস্তাব ফ্রিনয়নে যার েনধয 
32,000 -এরও মবশী স্কলারফ্রশপ স্লে আফ্রিকার যুবসোজ সিযব ার কনরনে। বতে োনন  াজার  াজার 
আফ্রিকান োত্রোত্রী স্ব-অিোয়ন প্রকনল্পর অধীনন ভারনতর ফ্রবফ্রভন্ন ফ্রবেফ্রবিযালনয় উচ্চফ্রশো গ্র ণ করনে।    

 



িরূ-ফ্রশোর জনয ই-ফ্রবিযাভারতী এবং মেফ্রলনেফ্রডফ্রসন-এর জনয ই-আনরােয ভারতী(ই-ফ্রভফ্রবএফ্রব)র েত 
এেইএ-র ফ্ল্যােফ্রশপ প্রকনল্পর োধযনে ফ্রডফ্রজোল ফ্রডভাইনডর মোকাফ্রবলা করার জনয আফ্রিকার মিশগুফ্রলনত 
ভারত সরকার সা াযয প্রিান কনরনে। এই ফ্রস্কনের অধীনন স্নাতক, স্নাতনকাত্তর ও ফ্রডনপ্ল্াো মকানসে 
অনলাইনন ফ্রশো গ্র নণর জনয 15, 000  াজার আফ্রিকান োত্রোত্রীনক বফৃ্রত্ত প্রিান কনরনে। এেনও পযেন্ত 
19টি আফ্রিকান মিশ এই উনিযানের শফ্ররক  নয়নে। এর অফ্রতফ্ররক্ত, আফ্রিকান তরুন প্রজনের েনধয 
ফ্রডফ্রজোল সােরতানক উৎসাফ্র ত করার জনয ভারত ইফ্রজনে, ঘানায়, মলনসনিানত, েনরানকানত,নাফ্রেফ্রবয়ানত, 
িফ্রেণ আফ্রিকায় এবং তানজাফ্রনয়ানত সাতটি আইটি মকন্দ্র স্থাপন কনরনে। োিাোস্কার ও নাইজানর আেটি 
মভানকশনাল মেফ্রনং মসন্টার( ফ্রভটিফ্রস), িটুি মসন্টার ফর ফ্রজও-ইনফরনেটিক্স অযাফ্রপ্ল্নকশন ইন রুরাল 
মডনভলপনেন্ট(ফ্রসফ্রজএআরফ্রড), ফ্রজম্বানবানয়নত মেকননানলাফ্রজ মসন্টানরর আপনগ্রনডশন, ফ্রডফ্রজোল োন্সফরনেশন 
এবং িেতা বফৃ্রিনত আফ্রিকায় অবিান মরনেনে।   

 

 বাফ্রণজয ও আফ্রিেক মেনত্র, 2018-19 বনষে 69.7 ফ্রবফ্রলয়ন োফ্রকে ন ডলার েনূলযর বাফ্রণজযর োধযনে ভারত 
আফ্রিকার সানি িতুিে ব ৃত্তে ভােীিার এবং 70.7 ফ্রবফ্রলয়ন োফ্রকে ন ডলানরর ক্রেবধেোন ফ্রবফ্রননয়াে স  
পঞ্চে ব ৃত্তে ফ্রবফ্রননয়ােকারী। মতল এবং েযাস, েফ্রন, বযাংফ্রকং, ওষুধ ফ্রনেোণ, বস্ত্র, স্বযংিাফ্রলত, কৃফ্রশ 
ইতযাফ্রির েত মেনত্র ভারনতর ফ্রবফ্রননয়াে রনয়নে। 38টি আফ্রিকান মিশ ভারত সরকানরর শুল্ক েকু্ত 
েযাফ্ররফ মপ্রফানরন্স (ফ্রডএফটিফ্রপ) ফ্রস্কনের অধীনন লাভবান  নয়নে যা ফ্রকনা ভারনতর মোে শুল্ক লাইননর 
98.2 শতাংশ শুল্ক েকু্ত অফ্রভেেযতা প্রিান কনর।   

 

 

মকাফ্রভড অফ্রতোফ্ররর সেনয়, অফ্রতোফ্ররর মোকাফ্রবলায় সা াযয করার জনয ভারত সরকার 25টিরও মবশী 
আফ্রিকান মিনশ 150 েন ফ্রিফ্রকৎসা সা াযয প্রিান কনরনে। ভারত সরকানরর "ভযাকফ্রসন বেফ্রত্র"-র অধীনন 
ভারত সরকার 42টি আফ্রিকান মিনশ 37.59 ফ্রেফ্রলয়ন মডাজ সরবরা  কনরনে( 1.05 ফ্রেফ্রলয়ন মডাজ 
অনিুান ফ্র নসনব, 10.2 ফ্রেফ্রলয়ন মডাজ বাফ্রণফ্রজযক ভানব, এবং 26.38 মডাজ ফ্রজএফ্রভ-র মকাভযাক্স 
উনিযানের অধীনন)এবং ইউএন স্বাস্থয কেীনির ও ইউএন শাফ্রন্তরেী বাফ্র নীনক 25,000 মডাজ সরবরা  
কনরনে। োনফ্রবক স ায়তা ফ্র নসনব, েুধা ও িাফ্ররনের ফ্রবরুনি লড়াইনয় সা াযয করার জনয ভারত ফ্রবফ্রভন্ন 
আফ্রিকান মিশগুফ্রলনত 15.8 ফ্রেফ্রলয়ন োফ্রকে ন ডলার েনূলযর োিয ত্রান প্রিান কনরনে।  

  

অনষু্ঠানটিনত ব ৃৎ সংেযার ফ্রনউ ফ্রিফ্রির আফ্রিকান ফ্রেশননর প্রধানরা, কূেননফ্রতক বাফ্র নীর সিসযরা, ফ্রিন্তন 
ফ্রশফ্রবর এবং ভারত সরকানরর ফ্রবনিশ েন্ত্রনকর উচ্চপিস্থ আফ্রধকাফ্ররকরা  ও অনযানয েন্ত্রীরা অংশগ্র ণ 
কনরফ্রেনলন।   

 

নিউ নিনি 
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. 


