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ভাৰত আৰু বাাংলাদেশৰ মন্ত্ৰী স্তৰৰ যুটীয়া নেী পৰৰষেৰ 38তম ববঠক নতুন ৰেল্লীত 

অনুৰিত হয় 

আগষ্ট 26, 2022 

 

ভাৰত আৰু বাাংলাদেশৰ মন্ত্ৰী স্তৰৰ যুটীয়া নেী পৰৰষেৰ 38তম ববঠক 25 আগষ্ট 2022 তাৰৰদে নতুন ৰেল্লীত অনুৰিত কৰা হয়। ভাৰতীয় প্ৰৰতৰনৰি 

েলৰ ননতৃত্ব কদৰ শ্ৰী গদেন্দ্ৰ ৰিঙ নশোৱদে, েল শৰিৰ নকন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। বাাংলাদেশৰ প্ৰৰতৰনৰি েলৰ ননতৃত্ব কদৰ ৰমিঃ োৰহত ফাৰুদক, েল িম্পেৰ 

নকন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। েল িম্পেৰ উপ মন্ত্ৰী ৰমিঃ এ নক এম এনামুল হ'ক চাৰমদমা বাাংলাদেশ প্ৰৰতৰনৰি েলৰ অাংশ আৰিল। এই ববঠকেন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰৰ্ 

এয়া 12 বিৰৰ এক েীঘল ৰবৰৰতৰ ৰপিত অনুৰিত কৰা বহদি, যৰেও এই িময়দচাৱাত নেআৰৰচ আন্তিঃগাাঁ থৰনৰ অন্তগণত কাৰৰকৰী ভাব ৰবৰনময় 

অবযাহত আৰিল। এই ববঠকেনৰ পূদৱণ মাংগলবাৰ, 23 আগষ্ট 2022 তাৰৰদে েল িম্পে িৰচব-স্তৰৰ ভাব ৰবৰনময় অনুৰিত বহৰিল। 

 

এই ৰিপক্ষীয় ববঠকত পাৰস্পৰৰক ৰুচীৰ নকইবাোও অবযাহত ৰিপক্ষীয় ৰবষয়ৰ ওপৰত আদলাচনা হয় যাৰ ৰভতৰত আৰিল িািাৰৰ্ নেীৰ পানীৰ 

উমমহতীয়া বযৱহাৰ, বানপানী তথয ৰবতৰৰ্, নেী প্ৰদূষৰ্ িদবািন কৰা, অিদক্ষপৰ্ পৰৰচালনৰ ওপৰত যুটীয় অিযয়ন, নেীৰ োৰত িুৰক্ষা কাযণ আৰে। 

দুদয়া পৰক্ষ কুৰিয়াৰা নেীৰ অন্তৱতীকালীন পানী ভাগ-বতৰা কৰাৰ ওপৰত বুোবুৰেৰ স্মাৰক পত্ৰ চূড়ান্ত কদৰ। দুদয়া পক্ষই লগদত ৰত্ৰপুৰাৰ চাব্ৰুম 

চহৰৰ নোৱা পানীৰ প্ৰদয়ােন পূৰৰ্ৰ বাদব নফৰন নেীৰ পানী গ্ৰহৰ্ ৰবনু্দৰ ৰিোইন আৰু স্থানৰ চূড়ান্তকৰৰ্ৰ আেৰৰৰ্ েনাই এই ৰবষয়ৰ ওপৰত 

অদটাবৰ 2019 চনৰ ভাৰত-বাাংলাদেশৰ বুোবুৰেৰ স্মাৰক পত্ৰ অনুযায়ী। 

 

িহদযাৰগতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নক্ষত্ৰ, য'ত ভাৰদত বাাংলাদেশক িহায় কৰৰ আৰহদি, বহদি প্ৰকৃত িময়ৰ বানপানী তথয ৰবৰনময়। ভাৰদত নশহতীয়ামক 

বানপানী তথয ৰবৰনময়ৰ এই িময় 15 অদটাবৰৰ আগমল ৰবসৃ্তত কৰৰদি বাাংলাদেশক িহায় কৰাৰ বাদব অপ্ৰতযাৰশত বানপানীৰ ঘেনািমূহৰ বিদত 

যুাঁোত। 

 

ভাৰত আৰু বাাংলাদেশৰ মােত 54েন নেী আদি, যাৰ ৰভতৰত 7েন নেী পূদৱণ ৰচনাি কৰা বহদি শীদে পানী ভাগ বতৰা চুৰিৰ আন্তিঃগাাঁ থৰন 

ৰবকাশৰ বাদব। এই ববঠকেনত, অবযাহত িহদযাৰগতাৰ এই নক্ষত্ৰ বহল কৰৰবমল ৰিদ্ধান্ত নলাৱা হয় তথয ৰবৰনময়ৰ বাদব আৰু 8েন নেী অন্তভুণ ি 

কৰৰ। এই ৰবষয়দো নেআৰৰচ-ৰ কাৰৰকৰী স্তৰ িৰমৰতত আগমল আদলাচনা কৰা হ'ব। 

 

ভাৰত আৰু বাাংলাদেশৰ যুটীয়া নেী পৰৰষে 1972 চনত স্থাপন কৰা হয় এক ৰিপক্ষীয় পদ্ধৰত ৰহচাদপ িািাৰৰ্ িীমা/আন্তিঃিীমা নেীিমূহৰ ওপৰত 

পাৰস্পৰৰক ৰুচীৰ ৰবষয়দবাৰ িদবািন কৰাৰ বাদব। 

 

নতুন ৰেল্লী 

আগষ্ট 26, 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. 

 


