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বিত্ত মন্ত্ৰী শ্ৰীমবি বিমমলা সীিাৰমণ আৰ ুভূটািৰ বিত্ত মন্ত্ৰী বমিঃ 
বলয়িপ া িামপে ছেবৰিংপয় যটুীয়াকৈ ভূটািি ভীম-ইউব আই 
মুৈবল ৈপৰ 
জলুাই 13, 2021 
 
এই মুৈবলপয় 2019 চিৰ ভাৰিৰ মািিীয় প্ৰধাি মন্ত্ৰীৰ ভূটাি ভ্ৰমণৰ সময়ি দপুয়াখি ছদপে ৈৰা 
প্ৰবিশ্ৰুবি  ৰূণ ৈপৰ। বিত্ত আৰু কৰ প্াৰৰট বিভাগৰ ৰাবজিক মন্ত্ৰী, শ্ৰীমবি বিমপলা সীিাৰমৰি, বিজৰ 
প্ৰবিৰূ্, ভূটািৰ মািিীয় বিত্ত মন্ত্ৰী, বমিঃ বলয়িৰ্া িামৰগ ছেবৰিংৰ সসৰি, আবজ দু্ ৰীয়া যুটীয়াকক 
ভূটািি ভীম-ইউব্আই মুকবল কৰৰ এই ভাৰচু্িৰেল অিুষ্ঠািি। এই অিুষ্ঠািি অিংশগ্ৰহণ কৰৰ ৰাবজিক 
মন্ত্ৰী (বিত্ত), ডিঃ ভগেৎ বকষািৰাও কৰদ, ভূটািৰ ৰাজকীয় অৰ্প কিতপ ্ক্ষৰ ৰাজি্াল, বমিঃ ডাৰো 
ছ্ঞ্জৰৰ, বিত্ত ছসো বিভাগৰ সবচ্ি, শ্ৰী ছদোশীষ ্াণ্ডা, ভূটািকল ভাৰিৰ দিূ, বমৰেে ৰুবচ্ৰা কাৰবাজ, 
ভাৰিকল ভূটািৰ দিূ, ছজৰিৰৰল বভ িামৰগিল আৰু এিব্বচ্আই-ৰ এমবড আৰু বচ্ইঅ’, শ্ৰী বদলী্ 
আৰেৰয়। 

এই উ্লক্ষি ভাষণ বদ, শ্ৰীমবি সীিাৰমৰি কয় ছয ভূটািি এই ছসো আৰম্ভ কৰা সহৰে ভাৰিৰ 
চু্িুৰীয়া প্ৰৰ্ম িীবিৰ অধীিি আৰু ভাৰৰি ছগৌৰেৰিাধ কবৰৰে আমাৰ কত বিত্বৰ আৰু আিবিি ইয়াক 
আমাৰ মূলিোি চু্িুৰীয়াৰ লগি ভাগ কবৰ। বিত্ত মন্ত্ৰী গৰাকীৰয় কয় ছয ভীম ইউব্আই এক অবি 
উজ্জ্বল বিিু আৰু ভাৰিৰ বডবজৰটল ছলিৰদিৰ িাৰি এক কত বিত্ব ছকাবভড-19 মহামাৰীৰ সময়ি য’ি 
ছযাো 5 িেৰি 100 বিযুিিকক অবধক ইউব্আই বকউআৰ সতবি কৰা সহৰে আৰু 2020-21 চ্িি 
ভীম ইউব্আই-ছয় 22 বিবলয়ি ছলিৰদিৰ প্ৰবিয়াকৰণ কবৰৰে যাৰ মুঠ মূলি 41 লাখ ছকাটি টকা। 

ভূটািৰ বিত্ত মন্ত্ৰী, বমিঃ বলয়িৰ্া িামৰগ ছেবৰিংৰয়, ভাৰি চ্ৰকাৰক ধিিিাদ জ্ঞা্ি কৰৰ আৰু প্ৰশিংসা 
কৰৰ ভূটািি ভীম-ইউব্আই মুকবল কৰাৰ িাৰি আৰু লগৰি কয় ছয দৰুয়াখি ছদশৰ মাজৰ সম্পকপ  
প্ৰবিবদৰি শবিশালী সহ সগ আৰে। 

এই মুকবলৰয় 2019 চ্িৰ ভাৰিৰ মািিীয় প্ৰধাি মন্ত্ৰীৰ ভূটাি ভ্ৰমণৰ সময়ি দৰুয়াখি ছদৰশ কৰা 
প্ৰবিশ্ৰুবি ্ূৰণ কৰৰ। ছসই ভ্ৰমণৰ ব্েি, ভাৰি আৰু ভূটাৰি ইবিমৰধি ইখৰি বসখি ছদশি ৰুৰ্ কাডপ  



গ্ৰহণৰ আন্তিঃকাযপকাবৰিা সেল কবৰৰে দটুা ্যপায়ি – ভাৰিি জাবৰ কৰা ৰুৰ্ কাডপ ৰ গ্ৰহণ ভূটাি-
বভবত্তক টাবমপৰিলি প্ৰৰ্ম ্যপায়ি, আৰু ইয়াৰ বি্ৰীি বিিীয় ্যপায়ি। 

আবজ ভূটািি ভীম-ইউব্আই-ৰ মুকবলৰ সসৰি, দৰুয়াখি ছদশৰ ছলিৰদিৰ আন্তিঃগাাঁৰ্বি বিবিপৰে সিংযুি 
সহৰে আৰু ভাৰিৰ এক িতহৎ সিংখিক ্যপটক আৰু িিেসায়ীসকলক সুবিধা প্ৰদাি কবৰি বয প্ৰবি িেৰৰ 
ভূটািকল যাত্ৰা কৰৰ। এই মুকবলৰয় জীবেকাৰ সহজিা আৰু যাত্ৰাৰ সহজিা উন্নি কবৰি এটা িুটামি 
িগদহীি ছলিৰদিৰ সসৰি। 

এই মুকবলৰ এক অিংশ বহচ্াৰ্, শ্ৰীমবি বিমপলা সীিাৰমৰি লৰগ এক ছ্াি্টীয়া ছলিৰদি কৰৰ ভীম-
ইউব্আই ছযাৰগবদ এক সজবেক উৎ্াদি িয়ৰ িাৰি এখি ভূটীয়া অ’বজঅ’ব্ বি্িীৰ ্ৰা, বয 
ভূটািৰ স্থািীয় সম্প্ৰদাৰয় সজবেকভাৰে উৎ্াদি কৰা সৰিজ ্াম উৎ্াদি বিবি কৰৰ। 

ভূটাি সহৰে প্ৰৰ্ম ছদশ ইউব্আই মাি গ্ৰহণ কৰা বিজৰ বকউআৰ বিস্তাৰৰ িাৰি, আৰু আমাৰ 
িাৎক্ষবণক চু্িুৰীৰ প্ৰৰ্ম ছদশ ভীম এ্ ছযাৰগবদ ছমািাইল-বভবত্তক ছলিৰদি গ্ৰহণ কৰা। 

িিুি বদল্লী 
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