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বাাংলাদেশ, ভূটান, ভাৰত আৰু ননপাল মটৰ বাহন চুক্তিৰ 
(ক্তবক্তবআইএন এমক্তভএ) ববঠক 
মাৰ্চ  08, 2022 
 

1. বিবিআইএন এমবিএ ওপৰত ভাৰত, িাাংলাদেশ, আৰু ননপালৰ মাজত এখন বিঠক অনুবিত 
হয় মাৰ্চ  7-8, 2022 তাবৰদখ। ভূটাদন বিঠকখনত েশচক বহৰ্াদপ অাংশগ্ৰহণ কদৰ। ভাৰতীয় 
প্ৰবতবনবি েলৰ ননতৃত্ব কদৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সবৰ্ি, বমদেে বিতা পাদে। 
িাাংলাদেশৰ প্ৰবতবনবি েলৰ ননতৃত্ব কদৰ বিদেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ, প্ৰিান অবিকতচ া (েবিণ 
এবেয়া), বমিঃ এ টি এম ৰবকিুল হ'নক। ননপালী প্ৰবতবনবি েলৰ ননতৃত্বকদৰ নভৌবতক 
আন্তিঃগাথবঁন আৰু পবৰিহন মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সবৰ্ি, বমিঃ নকশৱ কুমাৰ শমচাই। ভূটানী েশচক 
েলৰ ননতৃত্ব কদৰ নতুন বেল্লীৰ ৰাজকীয় ভূটানী েতূািাসৰ প্ৰথম সবৰ্ি, বমিঃ বথনদল 
ন'নিচাদৱ।  
 

2. বিঠকখন অনুবিত কৰা বহবেল যাত্ৰী আৰু সামগ্ৰী নীবত আদলাৰ্না কবৰিলল বয জনু 15, 
2015 ৰ্নত স্বািৰ নহাৱা বিবিআইএন মটৰ িাহন ৰু্বি (এমবভএ) কাযচকৰী কৰাৰ িাদি 
আৱশযকীয় িাাংলাদেশ, ভূটান, ভাৰত আৰু ননপালৰ মাজত যাত্ৰী, িযবিগত আৰু সামগ্ৰী 
িাহন নেবিকৰ বনয়ন্ত্ৰণৰ িাদি। এয়া বহদে নগাটদটাৰ প্ৰথম বিঠক ক'বভড-19 মহামাৰীৰ 
বপেৰ। পূৱচৰ বিঠকখন নিব্ৰুৱাৰী 2020 ৰ্নত নতুন বেল্লী অনুবিত কৰা বহবেল। 
 

3. বিঠখনত ভাৰত, িাাংলাদেশ আৰু ননপালৰ দ্বাৰা স্বািৰ কবৰি লগা এখন সবিয় কৰা 
িুজািুবজৰ িাৰক পত্ৰ ৰূ্ড়ান্ত হয়, বতবনওখন নেশৰ দ্বাৰা বিবিআইএন এমবভএ ৰূপায়ণৰ 
িাএ, ভূটান দ্বাৰা এমবভএ অনুসমথচন িাকী ৰাবখ। বিবিআইএন এমবভএ ৰূপায়ণৰ িাদি 
উচ্চতম স্তৰত কৰা প্ৰবতশ্ৰুবতসমূহ িৰণ কবৰ, প্ৰবতবনবিসকদল বনজৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কদৰ 
িুজািুবজৰ িাৰক পত্ৰখন শীদে স্বািৰ কৰাৰ প্ৰবত ৰূপায়ণক গবত বেয়াৰ উদেদশয। 
 

4. নেশদকইখদন বিবিআইএন এমবভএ দ্ৰুতগবতত কাযচকৰী কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত নজাৰ বেদয় 
নতওঁদলাকৰ মাজত িািাহীন ৰ্লাৰ্ল সিম কৰাৰ িাদি িাবণজয আৰু মানৱ সাংদযাগ সািনৰ 
উদেশযত। যাত্ৰী আৰু সামগ্ৰী নীবত সামৰবণ কবৰ এমবভএ কাযচকৰী কবৰদল বিবিআইএন 
নেশসমূহৰ মাজৰ িাবণজয আৰু মানৱ সাংদযাগৰ সম্পূণচ িমতা উপলবিত সহায় হ'ি িবিচত 
উপ-আঞ্চবলক সহদযাবগত সািন কবৰ। 

  



 
 

5. প্ৰবতবনবিসকল সন্মত হয় বনদেচষ্ট পেদিপ আৰু সময়সীমাৰ ওপৰত দ্ৰুতগবতত যাত্ৰী আৰু 
সামগ্ৰী নীবত ৰূ্ড়ান্ত কবৰিলল বিবিআইএন এমবভএ ৰূপায়ণৰ িাদি। এবৰ্য়ান উন্নয়ন নিাংদক 
কাবৰকৰী আৰু তথয সমথচন প্ৰোন কদৰ বিঠকখনত। 

 
নতুন ক্তেল্লী 
মাচচ  08, 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. 
 
 


