Prime Minister to inaugurate ‘Maitri Setu’ between India
and Bangladesh
March 07, 2021

৯ মাৰ্চ ভাৰত আৰু বাাংলাদেশৰ মাজত ‘মমত্ৰী স েঁ তু’
উদবাধন কৰৰব প্ৰধানমন্ত্ৰীদে
মাৰ্চ 07, 2021
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে ভিভিঅ’ কনফাৰেন্সে ম াৰেভদ আেন্তুক ৯ মাৰ্চে দুপেীো ১২ বজাত
িােত-বাাংলাৰদশে মাজত ‘মমত্ৰী ম েঁতু’ উৰবাধন কভেব। এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে ত্ৰত্ৰপুোে
একাভধক আন্তঃোেঁথভন প্ৰকল্প উৰবাধন কোে উপভেও আধােভশলাও স্থাপন কভেব।
‘মমত্ৰী ম েঁতু’খন মফনীে ওপেত ভনমাণ
চ কো মৈৰে। এই নদীৰ া িােতে ত্ৰত্ৰপুো ীমান্ত আৰু
বাাংলাৰদশে মাৰজৰে প্ৰবাভৈত মৈৰে। ‘মমত্ৰী ম েঁতু’ নামৰ া িােত আৰু বাাংলাৰদশে মাজে
ক্ৰমবধমান
চ
ভবপাভিক ম্পকচ আৰু বন্ধুত্বপূণ চ ম্পকচে প্ৰতীক। এই ম েঁতুখন ভনমাণ
চ কভেৰে োষ্ট্ৰীে
ঘাইপথ আৰু আন্তঃোেঁথভন উন্নেন ভনেম ভলভমৰ ৰি। এই প্ৰকল্পে বাৰব বযে মৈৰে ১৩৩ মকাট
কা।
১.৯ ভকৰলাভম াে মদঘযে
চ এই দলাংখৰন িােতে োবৰূমে ম ৰত বাাংলাৰদশে োমেড়ক াং ুক্ত কভেৰে।
এই দলাং উৰবাধনে ফলত িােত আৰু বাাংলাৰদশে মাজত বাভণজয আৰু াধােণ মানুৈে াতাোতে
মিত্ৰত এক নতু ন অধযােে ূৰ্না ৈ’ব। এই দলাং উৰবাধনে ম ৰত ত্ৰত্ৰপুোে োবৰূমে পো মাত্ৰ ৮০
ভকৰলাভম াে দূৰেে বাাংলাৰদশে ৰ্ট্টগ্ৰাম বন্দেে ম ৰত ম াোৰ াে েভ়ি উঠাে মান্তোলৰক ‘উত্তে
পূৱে প্ৰৰৱশ বাে’ মৈ উটঠব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে োবৰূমত ু াংৈত মৰ্ক মপাষ্ট ভনমাণে
চ
বাৰব আধােভশলা স্থাপন কভেব। এই মৰ্ক মপাৰষ্ট
দুই মদশে মাজত পণয আৰু াত্ৰীে ৰ্লাৰ্ল ৈজ কভে তু ভলব। আনভক উত্তে পূৱে োজযৰবােে
উৎপাভদত পণয ামগ্ৰীে বাৰব নতু ন বজােে ুৰ াে ৃটষ্ট ৈ’ব আৰু িােত আৰু বাাংলাৰদশে মাজত
ভনভবৰে
চ
াত্ৰী ৰ্লাৰ্লে মিত্ৰত ৈােক ৈ’ব। এই প্ৰকল্পে দাভেত্বত আৰে িােতে স্থল বন্দে কতৃপ
চ ি।
ইোে বাৰব বযে মৈৰে ২৩২ মকাট কা।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মকলাশাৈােে উনাৰকাট ত্ৰজলা দেে ম ৰত াং ুক্তকােী ২০৮ নাং োষ্ট্ৰীে ঘাইপথে
আধােভশলা স্থাপন কভেব। ইোক ৪৪ নাং োষ্ট্ৰীে ঘাইপথে ভবকল্প পথ ভৈৰ্াৰপ েভ়ি মতালা ৈ’ব। ৮০
ভকৰলাভম াে মদঘযে
চ ২০৮ নাং োষ্ট্ৰীে ঘাইপথ প্ৰকল্পে দাভেত্বত আৰে োষ্ট্ৰীে ঘাইপথ আৰু আন্তঃোেঁথভন
উন্নেন ভনেম ভলভমৰ ি। এই প্ৰকল্পে বাৰব খেৰ্ ৈ’ব ১০৭৮ মকাট কা।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে োত্ৰজযক ঘাইপথ আৰু অনযানয ত্ৰজলা পথ, োজয ৰ্েকােে উন্নেনমূলক প্ৰকল্পও উৰবাধন
কভেব। ইোে বাৰব বযে কো ৈ’ব ৬৩.৭৫ মকাট
কা।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে এৰকভদনাই ‘প্ৰধানমন্ত্ৰী আবা ম াজনা (নেে)’ ে অধীনত ভনভমতচ ৪০৯৭৮ া ঘৰো
উৰবাধন কভেব। ইোে বাৰব বযে কো ৈ’ব প্ৰাে ৮১৩ মকাট
কা। মতওেঁ আেেতলা স্মা চ ভৰ্ট ভমশযনে
অধীনত ভনভমতচ ইভিৰগ্ৰৰ ি কমাণ্ড এণ্ড কি’ল মৰ্ন্টােে উৰবাধন কভেব।
ইোে উপভেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে অ’ল্ড ম ে মষ্টণ্ডত মাভি মলৰিল কাে পাভকচাং আৰু বাভণত্ৰজযক কমৰেক্সে
উন্নেনে বাৰব আধােভশলা স্থাপন কভেব। এই উন্নেনে বাৰব ২০০ মকাট
কা ভবভনৰোে কো ৈ’ব।
মতওেঁ ভলৰ্ু বাোনে পো ভবমানবন্দে প ন্ত
চ দু া মলন ুক্ত পথক ফ’েৰলন ুক্ত কভেবে বাৰব
আধােভশলাও স্থাপন কভেব। আেেতলা স্মা চ ভৰ্ট ভমশযন প্ৰাে ৯৬ মকাট
কা বযৰেৰে এই প্ৰকল্পৰ া
ৰূপােণ কো ৈ’ব।
নতু ন দিল্লী
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