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বাাংলাদেশ, ভুটান,ভারত এবাং ননপাদলর ন াটর যান চুক্তি 

(ক্তবক্তবআইএন এ ক্তভএ) ববঠক 
মার্চ  08, 2022  
 
7 ও 8ই মার্চ  2022 তারিখে বাাংলাখেশ, ভুটান,ভািত এবাং ননপাখলি নমাটি যান 
রু্রি(রবরবআইএন এমরভএ) ববঠক রনউ রেরিখত অনুরিত হখেখে। ভুটান পরিেশচক নেশ রহখেখব 
ববঠখক অাংশগ্রহণ কখিখে। ভািতীে প্ররতরনরি েখলি ননতৃত্ব রেখেখেন রবখেশ মন্ত্রখকি যুগ্ম েরর্ব 
শ্রীমতী রিতা পন্থ, বাাংলাখেখশি প্ররতরনরি েখলি ননতৃত্ব রেখেখে পিিাষ্ট্র রবষেক মন্ত্রখকি মহা 
রনখেচশক(েরিণ এরশো)জনাব এ টি এম নিাখকবুল হক, ননপালী প্ররতরনরি েখলি ননতৃত্ব রেখেখেন 
নভৌত পরিকাঠাখমা ও পরিবহন মন্ত্রখকি যুগ্ম েরর্ব শ্রী নকশব কুমাি শমচা। ভুটানী পরিেশচক 
েখলি ননতৃত্ব রেখেখেন রনউ রেরিি ভুটান িাজকীে েতূাবাখেি প্রথম েরর্ব শ্রী রথনখল ননািবু।   
 

2. বাাংলাখেশ, ভুটান, ভািত এবাং ননপাখলি মখিে 15 জনু, 2015 তারিখে স্বািরিত যাত্রী, 
বেরিগত এবাং পণেবাহী যানবাহন ট্রারিক রনেন্ত্রখণি জনে রবরবআইএন   নমাটি নভরহখকল রু্রি 
(এমরভএ) কাযচকি কিাি জনে প্রখোজনীে যাত্রী ও মালবাহী যাখনি নপ্রাখটাকলগুরল রনখে 
আখলার্না কিাি জনে এই ববঠক অনুরিত হখেখে। নকারভড-19 এি প্রােভুচ াখবি পখি এই প্রথম 
এই গ্রুখপি ববঠক অনুরিত হল। গত ববঠকটি অনুরিত হখেরেল 2020 োখলি নিব্রুোরি মাখে, 
রনউ রেরিখত।  

 

3. ববঠখক রতনটি নেশ দ্বািা রবরবআইএন এমরভএ বাস্তবােখনি জনে ভািত, বাাংলাখেশ এবাং 
ননপাল স্বািরিত একটি েরিে নমৌ, ভুটাখনি এমরভএ-এি মুলতুরব অনুেমথচন রূ্ডান্ত কিা হে। 
রবরবআইএন এমরভএ বাস্তবােখনি জনে েখবচাচ্চ পযচাখেি প্ররতশ্রুরতি কথা িিণ কখি, প্ররতরনরিেল 
বাস্তবােখন গরত প্রোখন অরতদ্রুত নমৌ স্বািি কিাি ইচ্ছা প্রকাশ কখি। 

 

4. নেশগুরল বারণজে এবাং জনগখণি মখিে নযাগাখযাখগি েুরবিাখথচ তাখেি মখিে রনিরবরচ্ছন্ন 
গরতরবরিখক েিম কিাি জনে রবরবআইএন এমরভএ দ্রুত কাযচকি কিাি গুরুখত্বি উপি নজাি 
রেখেখে। যাত্রী এবাং মালবাহী নপ্রাখটাকখলি েমারি ঘটিখে এমরভএ পরির্ালনা কিা বৃহত্তি উপ-
আঞ্চরলক েহখযারগতাখক উৎোরহত কখি রবরবআইএন নেশগুরলি মখিে বারণজে এবাং জনগখণি 
োখথ মানুখষি োংখযাখগি পূণচ েম্ভাবনা উপলরি কিখত েহােতা কিখব। 

 



5. প্ররতরনরিিা রবরবআইএন এমরভএ বাস্তবােখনি জনে যাত্রী ও মালবাহী নপ্রাখটাকল দ্রুত রূ্ডান্ত 
কিাি জনে রনরেচষ্ট পেখিপ এবাং েমেেীমাি রবষখে েম্মত হন। ববঠখক এরশোন নডখভলপখমন্ট 
বোঙ্ক জ্ঞান ও প্রযুরিগত েহােতা প্রোন কখি। 

 

রনউ রেরি 

মার্চ  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. 

 


