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ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমেৰৰকা যকু্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰৰ োজত ৰিৰিম াগ 
উদগৰি চুৰক্ত 
 
ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমেৰৰকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকামৰ আৰি িাপানৰ টৰকঅ'ত এক ৰিৰনম াগ 
উদগৰন চুৰক্ত (আইআইএ) স্বাক্ষৰ কৰৰমে। আইআইএত ভাৰত চৰকাৰৰ বিমদৰিক সৰচি শ্ৰী 
ৰিন  ককাৱাট্ৰা আৰু আমেৰৰকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰী  উন্ন ন ৰিত্ত ৰনগেৰ (ৰিএফৰচ) েখু্য 
কাযযিাহী ৰিষ া শ্ৰী স্কট নাথমন স্বাক্ষৰ কমৰ। 

এই চুৰক্তম  ১৯৯৭ চনত ভাৰত চৰকাৰ আৰ ুআমেৰৰকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰৰ োিত স্বাক্ষৰৰত 
ৰিৰনম াগ উদগৰন চুৰক্তক স্থানান্তৰৰত কমৰ। ১৯৯৭ চনত স্বাক্ষৰৰত পূিযৰ ৰিৰনম াগ উদগৰন 
চুৰক্তৰ ৰপেত িহুমতা গুৰতু্বপূৰ্য ঘটনা ঘটিমে, যাৰ ৰভতৰত আমে আমেৰৰকা যুক্তৰািয চৰকাৰৰ 
ৰিএফৰচ নােৰ এটা নতুন উন্ন ন ৰিত্ত সংস্থা গঠন, আমেৰৰকা যুক্তৰািযৰ কিহতী া আইন 
প্ৰৰ্ ন, দযা িুইল্ড এক্ট ২০১৮ প্ৰৰ্ ন কৰাৰ আৰদ। 
  

ৰি এফ ৰচ-এ আগিম াৱা অৰতৰৰক্ত ৰিৰনম াগ সেথযন কাযযসূচী কযমন ঋৰ্, ইকুইটি ৰিৰনম াগ, 

ৰিৰনম াগ কগৰাৰি, ৰিৰনম াগ িীো িা পনুিীো, সাম্ভািয প্ৰকল্প আৰু অনুদানৰ িামি সম্ভাৱযতা 
অধ্য নৰ বসমত তাল ৰেলািলল ৰিৰনম াগ উদগৰন চুৰক্ত স্বাক্ষৰৰত বহমে। 

ভাৰতত ৰিৰনম াগ সেথযন অিযাহত ৰখ্াৰ িামি ৰি এফ ৰচৰ িামি এই চুৰক্ত বহমে আইনী 
প্ৰম ািনী তা। ৰি এফ ৰচ িা কতওঁমলাকৰ পূিযসূৰী সংস্থামিাৰ ১৯৭৪ চনৰ পৰা ভাৰতত সৰি  
বহ আমে আৰু এৰত াললমক ৫.৮ ৰিৰল ন িলাৰ েূলযৰ ৰিৰনম াগ সেথযন প্ৰদান কৰৰমে, যাৰ 
ৰভতৰত ২.৯ ৰিৰল ন িলাৰ এৰত াও িমক া আমে। 

ভাৰতত ৰিৰনম াগ সেথযন প্ৰদান কৰাৰ িামি ৰি এফ ৰচৰ দ্বাৰা ৪ ৰিৰল ন িলাৰ েূলযৰ প্ৰস্তাৱ 
ৰিমিচনা কৰা বহমে। ৰি এফ ৰচম  ৰিকািৰ িামি গুৰুত্বপূৰ্য খ্ণ্ড, কযমন ককাৰভি-১৯ কভকৰচন 
ৰনেযাৰ্, স্বাস্থযমসৱা ৰিত্তা ন, নৱীকৰৰ্মযাগয িৰক্ত, কু্ষদ্ৰ িযৱসা ক ৰিত্তা ন, ৰিত্তী  অন্তভুয ৰক্ত, 

আন্তঃগাঁথৰন আৰদত ৰিৰনম াগ সেথযন প্ৰদান কৰৰমে। 

আিা কৰা বহমে কয আইআইএ স্বাক্ষৰ কৰৰমল ভাৰতত ৰিএফৰচম  প্ৰদান কৰা ৰিৰনম াগ সেথযন 
িৃৰি হ'ি, ৰয ভাৰতৰ উন্ন নত অৰধ্ক সহা  কৰৰি। 

 

নতুন ৰদল্লী 

কে 23, 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. 

 
 


