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অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি তিমথলা তিিারামি এবং ভুটানির অর্থমন্ত্রী 
শ্রীযকু্ত তলন ািন া িামনে শেতরং একনযানে ভুটানি BHIM-UPI 
 তরনেবা চালু করনলি। 
জলুাই 13,2021 
চালু হওয়া এই পরিষেবা 2019 -এ ভািষেি প্রধানমন্ত্রীি ভুটাষন িাষ্ট্রীয় সফিকাষল 
দইু দদষেি মষধে সম্পন্ন হওয়া প্ররেশ্রুরেষক সম্পরূ্ণ কিল।  

আজ রবষকষল একটি ভাচুণ য়াল অনুষ্ঠাষনি মাধেষম দকন্দ্রীয় অর্ণ এবং কষপণাষিট রবেয়ক 
মন্ত্রী শ্রীমরে রনমণলা রসোিাম োি সমেুলে ভুটাষনি মাননীয় অর্ণমন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
রলষয়ানষপা নামষে দেরিং-এি সাষর্ একষযাষে BHIM-UPI চালু কিষলন।এছাড়াও, 
প্ররেমন্ত্রী (অর্ণ) ডঃ ভেবে রকোনিাও কািাড, ভুটাষনি িয়াল মারনটরি অর্রিটিি 
েভনণি শ্রীযুক্ত দাষো দপনষজাি, আরর্ণক পরিষেবা দপ্তষিি সরচব শ্রী দদবারেে পান্ডা, 
ভুটাষন ভািষেি িাষ্ট্রদেূ শ্রীমরে রুরচিা কষবাজ, ভািষে ভুটাষনি িাষ্ট্রদেূ দজনাষিল 
রভ নামষেল এবং এনরপরসআই-এি এমরড এবং রসইও শ্রী রদরলপ আসষব এই অনুষ্ঠাষন 
উপরিে রছষলন।    
 

এই অনুষ্ঠান উপলষযে শ্রীমরে রসোিামন বষলন," ভুটাষন চালু হওয়া এই পরিষেবা, 
ভািষেি 'প্ররেষবেী প্রথ্ম' নীরেি অন্তেণে এবং ভািষেি এই সাফষলেি জনে আমিা 
েরবণে এবং আমাষদি মূলেবান প্ররেষবেীি সাষর্ এই পরিষেবা বন্টর্ কিাি জনে 
আমিা আনন্দ অনুভব কিরছ।" অর্ণমন্ত্রী বষলন দয, " COVID-19 অরেমািীি সমষয় 
ভািষে রডরজটাল দলনষদষনি জনে BHIM-UPI পরিষেবা হল একটি উজ্জ্বলেম রবন্দ ু
এবং একটি সফলো , দযখাষন েে 5 বছষি 100 রমরলয়ষনিও দবেী UPI QR সৃরি 
হষয়ষছ এবং 2020-21 সাষল 22 রমরলয়ন দলনষদষনি প্ররিয়া হষয়ষছ যাি আরর্ণক 
মূলে 41 লয দকাটি টাকা।"  
 



ভুটাষনি অর্ণমন্ত্রী শ্রীযকু্ত রলষয়ানষপা নামষে দেরিং ভুটাষন BHIM-UPI পরিষেবা  চালু 
কিাি জনে ভািে সিকািষক ধনেবাদ এবং প্রেংসা জ্ঞাপন কষিষছন। রেরন এও 
বষলষছন দয, যে রদন যাষে এই দইু দদষেি মষধে বন্ধন েে মজবুে হষে।   
চালু হওয়া এই পরিষেবা 2019 -এ ভািষেি প্রধানমন্ত্রীি ভুটাষন িাষ্ট্রীয় সফিকাষল 
দইু দদষেি মষধে সম্পন্ন হওয়া প্ররেশ্রুরেষক সম্পরূ্ণ কিল।এই সফষিি পষি, ভািে 
এবং ভুটান, উভয় দদষেি মষধে দইু ধাষপ রুষপ কাষডণ ি গ্রহর্ দযােেোি 
আন্তঃকাযণকারিোষক ইরেমষধেই সযমো প্রদান কষিষছ। প্রর্ম ধাষপ ভািষে ভুটান 
রভরিক টারমণনালগুরলষে রুষপ কাষডণ ি ইসুেষক গ্রহর্ষযােে কিা হষয়ষছ এবং রবপিীে 
িমটি রিেীয় ধাষপ কিা হষয়ষছ।    
 

আজ ভুটাষন BHIM-UPI পরিষেবা  চাল ুহবাি সাষর্ সাষর্, দইু দদষেি অর্ণ প্রদাষনি 
পরিকাঠাষমাটি রনরবণষে যুক্ত হল এবং দয সকল বহুসংখেক পযণটক এবং বেবসায়ীিা 
প্ররে বছি ভুটাষন যাোয়াে কষিন োিা সুরবধাপ্রাপ্ত হষবন। এটি একটি দবাোষমি 
স্পষেণ কোেষলস দলনষদষনি মাধেষম পযণটষনি সহজো এবং জীবনযাত্রাি সহজোষক 
আিও বৃরি কিষব।  
 
এই পরিষেবা চালু হবাি একটি অঙ্গ রহষসষব, শ্রীমরে রনমণলা রসোিামন ভুটাষনি 
িানীয় দোষ্ঠীি মানুে িািা জজরবক উপাষয় জেরি কিা খামাষিি োজা দ্রবে 
রবিয়কািী ভুটারন OGOP  আউটষলট দর্ষক জজরবক পর্ে রকষন BHIM-UPI 
বেবহাষিি একটি সিাসরি দলনষদন কিষলন।     

ভুটান হল প্রর্ম দসই দদে যািা QR প্রসাষিি জনে UPI  মানষক গ্রহর্ কিল এবং 
আমাষদি রনকটেম প্ররেষবেী দদে রহষসষব প্রর্ম দদে যািা BHIM অোরিষকেষনি 
মাধেষম দমাবাইল রভরিক দপষমন্টষক স্বীকৃরে রদল।  

রনউ রদরি 

জলুাই 13,2021 

 

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. 


