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ਨਵੀਂ ਦ ਿੱ ਲੀ ਦਵਖ ੇਹਈੋ ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਬੰਗਲਾ ੇਸ਼  ੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਧਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨ ੀ 
ਕਦਮਸ਼ਨ  ੀ 38ਵੀਂ ਬੈਠਕ  

26 ਅਗਸਤ, 2022 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦ ੇਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਦੀ ਕਮਮਸ਼ਨ ਦੀ 38ਵੀਂ ਬੈਠਕ 25 ਅਗਸਤ, 

2022 ਨ ੰ  ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ ਮਵਖੇ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ 
ਗਜੇਂਦਰ ਮਸੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ 
ਜਾਮਹਦ ਫਾਰ ਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਮਵੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਐਮ. 

ਐਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਸ਼ਮੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ 12 

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਮਕ JRC ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਤਮਹਤ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ 

ਮਵਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਮਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2022 ਨ ੰ  ਜਲ 

ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। 

 

ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਮਹੱਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜ ਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱ ਮਦਆਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ 
ਮਗਆ, ਮਜਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚ ਸਾਂਝੇ ਦਮਰਆਵਾਂ ਦੇ ਦਮਰਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜ੍ੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, 

ਦਮਰਆਈ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣ, ਸਡੈੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਮਧਐਨ ਕਰਨ, ਨਦੀ ਕੰਢੇ 
ਸੁਰੱਮਖਆ ਕਾਰਜ ਆਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਸ਼ੀਆਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਹਮਤੀ 
ਪੱਤਰ ਨ ੰ  ਅੰਮਤਮ ਰ ਪ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਕਤ ਬਰ, 2019 ਦੇ ਭਾਰਤ-

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਰਪੁਰਾ ਦੇ ਸਬਰ ਮ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਨੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨ ੰ  
ਅੰਮਤਮ ਰ ਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 



 

ਸਮਹਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰ, ਮਜਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਮਵੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਮੜ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 

ਹਾਲ ਹੀ ਮਵੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਮੜ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਮਆਦ ਨ ੰ  15 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ 
ਮਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਅਣਮਕਆਸੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣ ਮਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਮਆਨ 54 ਦਮਰਆ ਸਾਂਝਾ ਹਨ, ਮਜਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਪਮਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7 

ਦਮਰਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਮਤਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚ ੇਨ ੰ  ਮਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਮਹਲਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ 8 ਹੋਰ ਦਮਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਹਯੋਗ 

ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨ ੰ   ਵਧਾਉਣ  ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਹਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। JRC ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਵੱਚ 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਾਂਝੇ ਨਦੀ ਕਮਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1972 ਮਵੱਚ 

ਸਾਂਝੀ/ਸਰਹੱਦ/ਸਰਹੱਦੀ ਦਮਰਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਹੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਮਦਆਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਢਾਂਚ ੇ

ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 

ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ 

26 ਅਗਸਤ, 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. 

 


