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

ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରି ଖରର ଭାରତ ଓ ବାାଂଲାରେଶ ମଧ୍ୟରର ‘ରମୈତ୍ରୀ ରେତୁ ’ର
ଉେଘାଟନ କରି ରବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର
ମାର୍ଚ୍ଚ 07, 2021
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2021 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ରେ ଭି ଡିଓ କନଫରେନିିଂସ ଜେି ଆରେ ଭାେତ ଓ ବାିଂଲାରଦଶ
ମଧ୍ୟରେ ‘ରମୈତ୍ରୀ ରେତୁ ’େ ଉଦଘାଟନ କେି ରବ। ଏହି କାର୍ଯଚୟକ୍ରମ ଅବେେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପେ
ୁ ାେ ବିଭିନ୍ନ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କେି ବା େହିତ ରକରତକ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଶିଳାନୟାେ କେି ରବ।
ଏହି ‘ରମୈତ୍ରୀ ରେତୁ ’ ଭାେତୀୟ ୋଜୟ ତ୍ରିପେ
ୁ ା ଏବିଂ ବାିଂଲାରଦଶେ େୀମା ରଦଇ ପ୍ରବାହିତ ରହାଇଥ ିବା ରଫନି ନଦୀ
ଉପରେ ନିମିତ ରହାଇଛି। ଭାେତ ଓ ବାିଂଲାରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥ ିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବିଂ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଚ େମ୍ପକଚ ଆଧାେରେ
ଏହି ‘ରମୈତ୍ରୀ ରେତୁ ’େ ନାମକେଣ କୋର୍ଯାଇଛି। 133 ରକାଟି ଟଙ୍କାେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟରେ ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ଓ ଭି ତ୍ତିଭୂମି
ବିକାଶ ନିଗମ ଦ୍ୱାୋ ହାତକୁ ନିଆର୍ଯାଇଥ ିଲା। 1.9 କିମି ଲମ୍ବ ରେତୁ ଭାେତେ େବ୍ େୁମ େହିତ ବାିଂଲାରଦଶେ ୋମଗଡ଼କୁ
ରର୍ଯାଡ଼ୁଛି। ଏହା ଭାେତ ଓ ବାିଂଲାରଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜୟ ଓ ଜନେମ୍ପକଚ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟେ ଆେମ୍ଭ କେି ବ।
ଏହାେ ଉଦଘାଟନ େହିତ, ତ୍ରିପେ
ୁ ା ଉତ୍ତେ ପୂବାଚ ଞ୍ଚଳେ ନୂ ତନ ପ୍ରରବଶଦ୍ୱାେ ରହାଇପାେି ବ। ଏହା ବାିଂଲାରଦଶେ ଚିଟ୍ଟାଗଙ୍ଗ
ବନ୍ଦେ େହିତ େି ଧାେଳଖ ରର୍ଯାଡ଼ି ରହବ ର୍ଯାହାକି େବ୍ େୁମ ଠାେୁ ମାତ୍ର 80 କିରଲାମିଟେ।
େବ୍ େୁମ ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ େମନିତ
ି ରଚକ ରପାଷ୍ଟ ପାଇ ଁ ଶିଳାନୟାେ କେି ରବ। ଏହା ଦୁ ଇ ରଦଶ ମଧ୍ୟରେ
ୋମଗ୍ରୀ ଓ ର୍ଯାତ୍ରୀ ପେି ବହନକୁ େହଜ କେି ବ, ଉତ୍ତେ ପୂବାଚ ଞ୍ଚଳ ୋଜୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ବଜାେ େୁରର୍ଯାଗ େୃଷ୍ଟି କେି ବ ଏବିଂ
ବାିଂଲାରଦଶ ଓ ଭାେତ ମଧ୍ୟରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ର୍ଯାତ୍ରୀ ପେି ବହନ େୁନିଶ୍ଚିତ ରହାଇପାେି ବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 232 ରକାଟି ଟଙ୍କା
ବୟୟରେ ଭାେତୀୟ ଭୂମି ବନ୍ଦେ ପ୍ରାଧ ିକେଣ ଦ୍ୱାୋ ନିମାଚ ଣ କୋର୍ଯାଇଛି।
ରକୈଳାେହାେ ଠାରେ ଥ ିବା ଉନାରକାଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖୟାଳୟ େହିତ ରଖାୱାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖୟାଳୟକୁ ରର୍ଯାଡ଼ିବାକୁ ଥ ିବା 208 ନମ୍ବେ
ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ପାଇ ଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନୟାେ କେି ରବ। ଏହା 44 ନମ୍ବେ ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ପାଇ ଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମାଗଚ
ରର୍ଯାଗାଇବ। 1078 ରକାଟି ଟଙ୍କାେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲୟ େହିତ 80 କିମି ଲମ୍ବ ଏନ୍ ଏଚ୍ 208 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟ ୋଜପଥ ଓ
ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ ଲି ିଃ ନିମାଚ ଣ କେି ବ।
ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 63.75 ରକାଟି ଟଙ୍କାେ ଆଥିକ ବୟୟବୋଦ େହିତ ୋଜୟ େେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନିମିତ ୋଜୟ
ୋଜପଥ ଏବିଂ ଅନୟ ଜିଲ୍ଲା େଡ଼କଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦଘାଟନ କେି ରବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିପେ
ୁ ାେ ରଲାକମାନଙ୍କୁ େବୁ ଦିନିଆ େଡ଼କ
ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗ େୁବିଧା ରଦବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 813 ରକାଟି ଟଙ୍କାେ ଆଥିକ ବୟୟବୋଦ େହିତ ନିମାଚ ଣ ରଶଷ ରହାଇୋେି ଥ ିବା 40978 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଆବାେ ରର୍ଯାଜନା (େହୋଞ୍ଚଳ) ବାେଗୃହେ ଉଦଘାଟନ କେି ରବ। ରେ ମଧ୍ୟ ଅଗେତାଲା ସ୍ମାଟଚ େି ଟି ମିଶନ ଅଧୀନରେ
ନିମିତ େମନିତ
ି କମାଣ୍ଡ ଏବିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକନ୍ଦ୍ରେ ଉଦଘାଟନ କେି ରବ।
ଆହୁ େି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଲ୍ଡ ରମାଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ବହୁ ତଳ କାେ ପାକିିଂ ଓ ବାଣିଜିୟକ କରମ୍ପେକ୍ସେ ବିକାଶ ପାଇ ଁ
ଶିଳାନୟାେ କେି ରବ। ପାଖାପାଖ ି 200 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୟରେ ଏହା ବିକଶିତ କୋର୍ଯିବ। ଲି ଚୁବାଗାନ ଠାେୁ ବିମାନବନ୍ଦେ
ର୍ଯାଇଥ ିବା ବତ୍ତଚମାନେ ଦୁ ଇ ରଲନ େଡ଼କକୁ ଚାେି ରଲନକୁ େମ୍ପ୍ରୋେି ତ କେି ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ରେ ଶିଳାନୟାେ କେି ରବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯଚୟ 96 ରକାଟି ଟଙ୍କା ବୟୟରେ ତ୍ରିପେ
ୁ ା ସ୍ମାଟଚ େି ଟି ମିଶନ ପକ୍ଷେୁ କୋର୍ଯିବ।
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ମାର୍ଚ୍ଚ 07, 2021

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.

