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ভারত ও মার্কি ন যকু্তরাষ্ট্রের মষ্ট্রযে র্িশ্বিোপী উন্নয়ষ্ট্রনর জনে র্িভুজীয় সহষ্ট্রযার্িতার 
তত্ত্বািযায়ক নীর্তর র্িিৃর্তর চুর্ক্তর সম্প্রসারণ 
জলুাই 30,2021 
ভারত ও আষ্ট্রমর্রকা যুক্তরাে আজ, র্িশ্বিোপী উন্নয়ষ্ট্রনর জনে  র্িভূজীয় সহষ্ট্রযার্িতার উপষ্ট্রর স্টেটষ্ট্রমন্ট অি 
িাইর্ িং র্ির্িপলস(এসর্জর্প)-এর র্িত্বীয় সিংষ্ট্র াযনীষ্ট্রত স্বাক্ষর কষ্ট্ররষ্ট্রে। ভারষ্ট্রতর পররাে মন্ত্রষ্ট্রকর উন্নয়ন 
অিং ীিার্র ি াসক-II র্িভাষ্ট্রির যুগ্ম সর্চি শ্রীমর্ত অর্ভলাষা স্টযা ী এিিং ভারষ্ট্রত আন্তজি ার্তক র্িকাষ্ট্র র 
আষ্ট্রমর্রকা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট এষ্ট্রজর্ির (ইউএসএআইর্ )ভারিাপ্ত র্ম ন পর্রচালক শ্রীমর্ত কাষ্ট্ররন র্োষ্ট্রমাউর্  
সিংষ্ট্র াযনীষ্ট্রত স্বাক্ষর কষ্ট্ররষ্ট্রেন।  
 
2014 -সাষ্ট্রলর নষ্ট্রভম্বর মাষ্ট্রস স্বাক্ষর্রত চুর্ক্তটি র্িশ্বিোপী স্থার্য়ত্ব এিিং সমরৃ্িষ্ট্রত ভারত এিিং আষ্ট্রমর্রকা 
যুক্তরাষ্ট্রের অিং ীিার্রষ্ট্রত্বর উপষ্ট্রর স্টরখাপাত কষ্ট্ররষ্ট্রে।এটি, অিং ীিার স্টি গুর্লর র্িষ্ট্র ষতঃ এর্ য়া এিিং আর্িকার 
উন্নয়ষ্ট্রনর উচ্চার্ভলাষাষ্ট্রক পরূণ করার জনে িইু স্টিষ্ট্র র মষ্ট্রযে সহষ্ট্রযার্িতাষ্ট্রক স্টিাৎসার্হত করার জনে একটি 
িঠন কাঠাষ্ট্রমা িিান কষ্ট্ররষ্ট্রে। 
 
আজ স্বাক্ষর্রত হওয়া এসর্জর্প চুর্ক্তর র্িতীয় সিংষ্ট্র াযনীটি, এসর্জর্প চুর্ক্তর বিযতা 2026 সাল অির্য 
সম্প্রসার্রত কষ্ট্ররষ্ট্রে। এটি, এই িঠন কাঠাষ্ট্রমার আওতায় ভারত এিিং আষ্ট্রমর্রকার যুক্তরাে িারা স্টযৌথভাষ্ট্রি 
িৃহীত ক্ষমতা র্নমিাষ্ট্রনর কমিকাষ্ট্রের সুষ্ট্রযািষ্ট্রক আরও িসার্রত কষ্ট্ররষ্ট্রে এিিং স্টযৌথ র্ি -িার্ষিক পযিষ্ট্রিক্ষণ এিিং 
এসর্জর্পর অযীষ্ট্রন পর্রচার্লত কাযিক্রম পযিাষ্ট্রলাচনার জনে একটি পরাম িমলূক িেিস্থাও িিান কষ্ট্ররষ্ট্রে। 
  
এই চুর্ক্তর আওতায়, ভারত এিিং আষ্ট্রমর্রকা যুক্তরাে িহুপার্ক্ষক ক্ষষ্ট্রি অিং ীিার স্টি গুর্লষ্ট্রক ক্ষমতা িরৃ্িষ্ট্রত 
িস্তার্িত সহষ্ট্রযার্িতা িিানষ্ট্রক অিেহত রাখষ্ট্রি। িাথর্মকভাষ্ট্রি এর লষ্ট্রক্ষের স্টকন্দ্রর্িন্দ ু হল, কৃর্ষ, আঞ্চর্লক 
সিংষ্ট্রযাি, িার্ণজে এিিং র্ির্নষ্ট্রয়াি, পুর্ি, স্বাস্থে, পর্রষ্কার এিিং পুননিিীকরণষ্ট্রযািে  র্ক্ত, নারীর ক্ষমতায়ন, 
র্িপযিষ্ট্রয়র িস্তুর্ত,জল,সোর্নষ্ট্রট ন, র্ ক্ষা এিিং ির্তষ্ঠান ভিন র্নমিাণ।          
 
এই চুর্ক্ত উভয় স্টিষ্ট্র র একসষ্ট্রে কাজ করার স্টযৌথ ির্তশ্রুর্ত পূরণ করষ্ট্রত এিিং চার্হিা-র্ভর্িক উন্নয়ন 
অিং ীিার্রত্ব িিাষ্ট্রনর জনে তাষ্ট্রির সর্ির্লত ক্ষমতাষ্ট্রক কাষ্ট্রজ লািাষ্ট্রত সহায়তা কষ্ট্রর। মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের সাষ্ট্রথ 
এই র্িভুজ সহষ্ট্রযার্িতা ভারষ্ট্রতর অনোনে চলমান এিিং ভর্িষেষ্ট্রতর উন্নয়ন অিং ীিার্রত্ব, ক্ষমতা র্নমিাণ এিিং 
র্িশ্বিোপী স্টি গুর্লর সাষ্ট্রথ িযুর্ক্তিত সহায়তার পর্রপূরক হষ্ট্রি। 
 
র্নউ র্ির্ি 
জলুাই 30,2021 
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