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ভারত ও মার্কি ন যকু্তরাষ্ট্রের মষ্ট্রযে র্ির্নষ্ট্র াষ্ট্রে উৎসাহদান 
সংক্রান্ত চুর্ক্ত স্বাক্ষর 
  

ভারত ও মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র আজ জাপাননর ট ার্কওনত র্ির্নন ানে উৎসাহদান সংক্রান্ত চুর্ক্ত (ইননভস্টনমন্ট 
ইননসর্ন্টভ এর্িনমন্ট – আইআইএ) স্বাক্ষর কনরনে। ভারনতর পনক্ষ র্িনদশ সর্চি শ্রী র্িন  ক্বাতত্রা ও মার্কি ন 
যুক্তরানষ্ট্রর পনক্ষ ইউ এস ইন্টারনযাশনাল টেনভলপনমন্ট র্িনযান্স কনপিানরশন (র্েএির্স) –এর মখু্য কাযির্নিিাহী 
আর্িকার্রক র্ম. স্ক  নাথান চুর্ক্তনত স্বাক্ষর কনরন। এই আইআইএ ১৯৯৭ সানলর ভারত ও মার্কি ন যুক্তরানষ্ট্রর 
মনিয স্বাক্ষর্রত ইননভস্টনমন্ট ইননসর্ন্টভ এর্িনমনন্টর পর্রিনতি  কাযিকর হনি। ১৯৯৭ সানল আইআইএ –এর পর 
উন্ন ন টক্ষনত্র টিশ র্কেু গুরুত্বপূর্ি পর্রিতি ন হন নে। এর মনিয উনযখ্নযােয হল ওভারর্সজ রাইাইনভ  
ইননভস্টনমন্ট কনপিানরশননর পর্রিনতি  র্েএির্স েঠিত হন নে। 2018 সানলর র্িল্ড অ্যাক্ট অ্নসুানর এটি কাযিকর 
হ । এর িনল র্ির্নন ানের টক্ষনত্র র্েএির্স –র নতুন নতুন সুনযােগুর্ল কাযিকর করনত সুর্িনি হনি, যার মনিয 
উনযখ্নযােয ঋর্, ইক্যযইটিনত র্ির্নন াে, র্ির্নন াে সংক্রান্ত র্নশ্চ তা, র্িমা টক্ষনত্র র্ির্নন াে এিং র্ির্ভন্ন সম্ভািয 
রাইকল্প ও তহর্িল েঠননর জনয নানান র্দক র্িনিচনা করা।  

র্েএির্স – র জনয এই চুর্ক্ত আইন অ্নযুা ী কাযিকর হনি। র্েএির্স িা তার পূনিির সংস্থাগুর্ল 1978 সাল 
টথনক সর্ক্র । এপযিন্ত এই সি সংস্থা 580 টকাটি মার্কি ন েলার র্ির্নন াে সহা ক উনদযাে র্হনসনি সাহাযয 
করার রাইস্তাি েৃহীত হন নে। এর মনিয 290 টকাটি মার্কি ন েলানরর র্ির্নন াে সংক্রান্ত সহা তা এখ্নও িার্ক 
রন নে। ভারনত র্ির্নন াে সংক্রান্ত সহনযার্েতার জনয র্েএির্স –র 400 টকাটি মার্কি ন েলার সাহানযযর রাইস্তাি 
র্িনিচনািীন। এর মনিয টকার্ভে – 19 টিকা উৎপাদন, স্বাস্থয টক্ষনত্র র্ির্নন াে, পুননির্িকরর্নযােয জ্বালানী, 
অ্র্তকু্ষদ্র, কু্ষদ্র ও মাঝার্র র্শনল্পানদযানের জনয আর্থিক সহা তা, পর্রকাঠানমা টক্ষত্র উনযখ্নযােয। 

আইআইএ স্বাক্ষনরর িনল র্েএির্ে –র পনক্ষ ভারনত র্ির্নন াে সংক্রান্ত সহনযার্েতা িৃর্িনত সুর্িিা হনি। 
িলস্বরূপ ভারনত উন্ন নন ের্ত আসনি।   

 

র্নউ র্দর্য 

টম 23, 2022 
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