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ভারত ও বাাংলাদেদের মন্ত্রী পর্যাদের যর্ৌথ নেী কমমেদনর 38তম ববঠক মনউ মেমিদত অনুমিত 
হদেদে 
অগাষ্ট 26, 2022  

 

ভারত ও বাাংলাদেদের মন্ত্রী পর্যাদের যর্ৌথ নেী কমমেদনর 38তম ববঠক 25দে 
অগাষ্ট 2022-এ মনউ মেমিদত অনুমিত হদেদে। ভারতীে প্রমতমনমি েদলর যনতৃত্ব 
মেদেদেন যকন্দ্রীে জল েমি মন্ত্রী শ্রী গদজন্দ্র ম াং যেখাওোত। বাাংলাদেদের 
প্রমতমনমি েদলর যনতৃত্ব মেদেদেন জল  ম্পে রাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জামহে ফারুক। 
জল ম্পে উপমন্ত্রী জনাব এদকএম এনামলু হক োমীমও বাাংলাদেদের প্রমতমনমি 
েদলর মদিে মেদলন। েীর্য 12 বেরবাদে এই ববঠকটি তাৎপর্যে পরূ্য মহদ দব মদন করা 
হদে, র্মেও এর মিেবতী কাদল যর্ৌথ নেী কমমেদনর অিীদন প্রর্ুমিগত 
পারস্পমরক আোনপ্রোন অবেহত রদেদে। এই ববঠদকর আদগ 23যে অগাষ্ট 2022-
এ জল  ম্পে  মিব স্তদর আলাপআদলািনা অনুমিত হদেদে।    

এই মিপামিক ববঠক িলাকালীন িালু থাকা পারস্পমরক স্বাদথযর মিপামিক  ম োগুমল 
মনদে যবে কদেকটি মনদে আদলািনা করা হদেদে র্ার মদিে রদেদে একই নেীর 
জল বণ্টন, বনো তথের আোনপ্রোন, নেী েষূর্ যমাকামবলা, পমলস্তর পমরিালনার 
যর্ৌথ গদবষর্ার আদোজন, নেীর পাড় রিা কার্যে ইতোমে। েইুপি কুমেোরা নেীর 
মিেবতীকালীন জল বণ্টদনর উপদর  যমৌ-এর খ ড়ার িূড়ান্ত রূপও প্রোন কদরদে। 
উভেপি মিপুরার  াবরূম েহদরর পানীে জদলর অভাব েরূ করার জনে এর 
উপদর 2019-এর অদটাবদর ভারত-বাাংলাদেে যমৌ িুমি অনু াদর যফনী নেীর 
জলগ্রহর্ পদেদের নকো ও স্থান িূড়ান্ত করর্দক স্বাগত জামনদেদে।       

 
 হদর্ামগতার একটি অনেতম গুরুত্বপরূ্য এলাকা হল মরদেল টাইম বর্োর তথে 
পাবার জনে ভারদতর বাাংলাদেেদক  হােতা করা। বাাংলাদেেদক অপ্রতোমেত বর্োদক 
যমাকামবলা করাে  াহার্ে করার জনে ভারত  ম্প্রমত বনোর তথে আোন-প্রোদনর 
যমোে 15 অদটাবদরর পদর বমিযত কদরদে।  

. 

ভারত ও বাাংলাদেশ্র মদিে 54টি নেী রদেদে র্ার মদিে 7টি নেীদক অগ্রামিকাদরর 
মভমিদত জল বেন িুমির কাঠাদমা বতমরর জনে মিমিত করা হদেদে। ববঠদক  
তথে আোনপ্রোদনর জনে আরও 8টি নেীদক অন্তভূয ি কদর জামর থাকা 



 হদর্ামগতার যিিদক আরও প্রেস্ত করদত  ম্মত হওো যগদে। মবষেটি যর্ৌথ নেী 
কমমেদনর কামরগমর স্তদরর কমমটিদত আরও আদলামিত হদব।  

 

ভারত ও বাাংলাদেদের যর্ৌথ নেী কমমেন 1972  াদল গঠিত হদেমেল 
অমভন্ন/ম মান্ত/আন্তঃ ীমান্ত নেীদত পারস্পমরক স্বাদথযর  ম ো  মািাদনর একটি 
মিপামিক প্রমিো মহদ দব।  
 
মনউ মেমি 
অগাষ্ট 26, 2022  
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