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ଭାରତ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ମଳିତି ନେୀ ଆଦ ାଗର 38 ତମ ଦବୈଠକ ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ଅନୁଷି୍ଠତ 

ଅଗଷ୍ଟ 26, 2022 

ଭାରତ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ମିଳତି ନେୀ ଆଦୟାଗର 38 ତମ ଦବୈଠକ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଦର ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ 
ଦ ାଇଯାଇଛ।ି ଏ  ିଦବୈଠକଦର ଦକନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଦଜନ୍ଦ୍ର ସିଂ  ଦଶଖାୱତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି େଳର ଦନତୃତ୍ୱ ଦନଇଥିଦଲ। 
ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ପ୍ରତନିଧିି େଳର ଦନତୃତ୍ୱ ଜଳ ସମ୍ପେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜା େି ଫାରୁକୀ ଦନଇଥିଦଲ। ଜଳ ସମ୍ପେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଏ.ଦକ.ଏମ 
ଇନାମୁଲ  କ୍ ଶମୀମ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ପ୍ରତନିଧିି େଳଦର ସାମଲି ଥିଦଲ। େୀର୍ଘ 12 ବର୍ଘର ବୟବଧାନ ପଦର ଏ  ିଦବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ 
ଦ ାଇଥିବାରୁ ଏ ା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଘ ଅଦେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ଘୀ କାଳଦର ଯେଓି ମଳିତି ନେୀ ଆଦୟାଗ ଦେମୱକଘ ଅଧୀନଦର ଦବୈର୍ୟିକ ଚର୍ଚ୍ଘା ଜାରି 
ର ଥିିଲା। ଏ  ିଦବୈଠକ ପୂବଘରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ମଙ୍ଗଳବାର େନି ଜଳ ସମ୍ପେ ସଚବି-ସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ଘା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ ାଇଥିଲା। 

 

ଏ  ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଦବୈଠକଦର େୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଥିବା ନେୀର ଜଳ ବାଣ୍ଟବିା, ବନୟା ବରି୍ୟଦର ତଥୟ ପ୍ରୋନ କରବିା, ନେୀ ପ୍ରେୂର୍ଣକୁ 
ଦରାକବିା ଏବଂ ପଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଓ ନେୀ ବନ୍ଧ ସରୁକ୍ଷା କାଯଘୟ ଆେ ିବରି୍ୟ ଉପଦର ମିଳତି ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା ସ ତି ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାଥଘର 
ଅଦନକ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଦର ଆଦଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ କୁଶଆିରା ନେୀର ଜଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ଘୀ କାଳଦର ବଣ୍ଟନ ଉପଦର 
ଏମଓୟୁର ଦେକ୍ସେକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରିଥିଦଲ। ଏ  ିବରି୍ୟଦର ଅଦକଟାବର 2019 ଦର ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏମଓୟୁ 
ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରପିରୁାର ସାବରୁମ ସ ରର ପାନୀୟ ଜଳ ଆବଶୟକତାକୁ ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ଦଫନ ିନେୀଦର ଜଳ ସଂଗ୍ର  ଦକନ୍ଦ୍ରର ଡଜିାଇନ୍ 
ଓ ଅବସ୍ଥାନର ଚୂଡାନ୍ତକରଣକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଦଲ। 

 

ସ ଦଯାଗର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଘ ଦକ୍ଷତ୍ର ଦ ଉଛ ିଭାରତ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶକୁ ବାସ୍ତବକି ସମୟର ବନୟା ତଥୟ ପ୍ରୋନ କରି ସା ାଯୟ କରୁଛ।ି 
ବାଙ୍ଗଲାଦେଶକୁ ଅପ୍ରତୟାଶତି ବନୟା ପରିସ୍ଥିତରି ମୁକାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ଭାରତ ବନୟା ତଥୟ ପ୍ରୋନ ସମୟକୁ 15 ଅଦକଟାବରରୁ ଆଗକୁ 
ବୃଦ୍ଧ ିକରିଛ।ି 

 

ଭାରତ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମଧ୍ୟଦର 54 େ ିନେୀ ର ଛି।ି ଦସଥିମଧ୍ୟରୁ 7 େ ିନେୀକୁ ପ୍ରାଥମକିତା ଦେଇ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକି୍ତନାମାର ଢାଞ୍ଚା 
ବକିାଶ ପାଇଁ ଚହି୍ନେ କରାଯାଇଛ।ି ଏ  ିଦବୈଠକ ସମୟଦର ତଥୟ ବନିମିୟ ପାଇଁ ଆ ୁରି 8 େ ିନେୀକୁ ଅନ୍ତଭଘୁ କ୍ତ କରି ସ ଦଯାଗର ଏ  ି



ଦକ୍ଷତ୍ରକୁ ବୟାପକ କରିବାକୁ ସ ମତ ିପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମିଳତି ନେୀ ଆଦୟାଗର ଦବୈର୍ୟିକ ସ୍ତରୀୟ କମିେଦିର ଏ  ିବରି୍ୟଦର ଅଧିକ 
ଆଦଲାଚନା କରାଯିବ। 

 

ସାଧାରଣ/ସୀମାବର୍ତ୍ଘୀ/ସୀମାପାର ନେୀକୁ ଦନଇ ପାରସ୍ପରିକ ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଦମକାନଜିମି ଭାବଦର 1972 ଦର 
ଭାରତ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ମିଳତି ନେୀ ଆଦୟାଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଅଗଷ୍ଟ 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. 


