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ভাৰত আৰু মাৰ্কি ন যকু্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ৰ্িশ্বযযাৰা উন্নয়নৰ িাযি ৰ্িযকাণীয়া 
সহযযাৰ্িতাৰ ওপৰত ৰ্নযদি শক নীৰ্তৰ ৰ্িিৃৰ্তৰ চুৰ্ক্ত ৰ্িস্তাৰ 
জলুাই 30, 2021 
 
ভাৰত আৰু মাৰ্কি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰ্জ ৰ্িশ্বযযাৰা উন্নয়নৰ ৰ্িযকাণীয়া সহযযাৰ্িতাৰ ৰ্নযদিশক নীৰ্তৰ 
ৰ্িিৃৰ্তৰ (এছৰ্জৰ্ি) ৰ্িতীয় সংযশাধন স্বাক্ষৰ কযৰ। এই সংযশাধন স্বাক্ষৰ কযৰ ভাৰতৰ ৰ্িযদশ ৰ্িষয়ক 
মন্ত্ৰালয়ৰ, উন্নয়ন অংশীদাৰীত্ব প্ৰশাসন-II ৰ্িভািৰ যুটীয়া সৰ্িি, ৰ্মযছছ অৰ্ভলাসা যযাৰ্ি আৰু ভাৰতৰৰ 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ মাৰ্কি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ এযজৰ্িৰ (ইউএছএআইৰ্ি) ভাৰপ্ৰাপ্ত অৰ্ভযান িৰ্ৰিালক, ৰ্মযছছ 
যকযৰন ৰ্িম'ওৰ্িযয়। 
 
নযেম্বৰ 2014 িনত স্বাক্ষৰ যহাো এই এছৰ্জৰ্ি িুৰ্ক্তযয় ভাৰত-মাৰ্কি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ অংশীদাৰীত্বৰ অেদান 
উযেখ কযৰ ৰ্িশ্বযযাৰা ৰ্িৰতা আৰু সমৃৰ্িৰ প্ৰৰ্ত। এই িুৰ্ক্তযয় এক আন্তঃিাাঁথৰ্ন প্ৰদান কযৰ দযুয়াখন 
যদশৰ মাজৰ সহযযাৰ্িতা প্ৰিাৰৰ অংশীদাৰ যদশসমূহৰ উন্নয়ন লক্ষয অজি নৰ িাযি, ৰ্িযশষকক এৰ্িয়া আৰু 
আৰ্িকাত। 
 
আৰ্জ স্বাক্ষৰ যহাো এছৰ্জৰ্ি িুৰ্ক্তৰ ৰ্িতীয় সংযশাধযন এছৰ্জৰ্ি িুৰ্ক্তৰ বিধতা 2026 িনকল ৰ্িস্তাৰ 
কযৰ। এই সংযশাধযন আন্তঃিাাঁথৰ্নৰ অধীনত ভাৰত আৰু মাৰ্কি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰই যুটীয়াকক হাতত যলাো ক্ষমতা 
ৰ্নমিাণৰ িৰ্ৰসৰ ৰ্িস্তাৰ কযৰ আৰু এক আযলািনাৰ িিৰ্ত প্ৰদান কযৰ এছৰ্জৰ্িৰ অধীনত যলাো 
কাযিকলািসমূহৰ যুটীয়া ৰ্িিাৰ্ষিক ৰ্নৰীক্ষণৰ িাযি। 
 
এই িুৰ্ক্তৰ অধীনত, ভাৰত আৰু মাৰ্কি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰই অংশীদাৰ যদশসমূহক ৰ্িৰ্ভন্ন খণ্ডত ক্ষমতা ৰ্নমিাণ 
সাহাযয প্ৰদান অিযাহত ৰাৰ্খি, ৰ্িযশষকক কৃৰ্ষ, আঞ্চৰ্লক সংযযাি, িাৰ্ণজয আৰু ৰ্িৰ্নযয়াি, িুৰ্ি, স্বািয, 
িৰ্ৰিাৰ আৰু িুনৰিযেহাৰযযািয শৰ্ক্ত, মৰ্হলা সিলীকৰণ, ৰ্িিযিয় তৎিৰতা, িানী, স্বািযৰ্িৰ্ধ, ৰ্শক্ষা 
আৰু অনুষ্ঠানৰ ৰ্নমিাণৰ যক্ষিত মযনাযযাি প্ৰদান কৰ্ৰ। 
 
এই িুৰ্ক্তখযন সহায় কযৰ দযুয়াখন যদশৰ যুটীয়া প্ৰৰ্তশ্ৰুৰ্ত িূৰণ কৰাত আৰু ৰ্নজৰ একৰ্িত ক্ষমতা 
সাধন কৰাত দািী-িাৰ্লত উন্নয়ন অংশীদাৰীত্ব প্ৰদান কৰাৰ িাযি। মাৰ্কি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বসযত এক 
ৰ্িযকাণীয়া সহযযাৰ্িতাই ৰ্িশ্বযযাৰী আন যদশসমূহৰ বহযছ ভাৰতৰ অিযাহত আৰু ভৰ্েষযতৰ উন্নয়ন 
অংশীদাৰ্ৰত্ব, ক্ষমতা ৰ্নমিাণ আৰু প্ৰযুৰ্ক্তিত সাহাযয িৰ্ৰিূৰণ কৰ্ৰি। 
 
নতুন ৰ্দল্লী 
জলুাই 30, 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. 
 
 


