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ভূটানত 600 মেগাৱাট ক্ষেতাসম্পন্ন ম ালাাংছু জলবিদ্ুু ত প্ৰকল্পৰ কাৰণে 
সেনুদ্ান চুবি স্বাক্ষৰ 
জনু 29, 2020 

 
ভূটানৰ ৰাজকীয় চৰকাৰ আৰু খোলাাংছু হাইড্ৰ এনাজী লললিটটডৰ িাজত 29 জনু 2020 তালৰটে 
লিিফুত ভাৰত চৰকাৰৰ বৈটেলিক পলৰক্ৰিা িন্ত্ৰী ড০ এছ জয়িাংকৰ আৰু ভূটানৰ ৰাজকীয় 
চৰকাৰৰ লৈটেি িন্ত্ৰী ললয়নটপৌ ড০ টাণ্ডী ডজীৰ ভাছুুটেল উপলিলতত 600 খিগাোট খোলাাংছু 
(যুটীয়া উটেযাগ)হাইড্ৰইটললিক প্ৰকল্পৰ কাৰটে সিনুোন চুলি স্বাক্ষলৰত হয়। লভলডঅ কনফাটৰন্সৰ 
িাধ্যটিটৰ অনুলিত এই চুলি স্বাক্ষৰ অনুিানত ভূটানৰ ৰাজকীয় চৰকাৰৰ অিুননলতক পলৰক্ৰিাৰ 
িন্ত্ৰী ললয়নটপৌ খলাকনাি িিুা আৰু ভাৰত আৰু ভূটানৰ বৈটেলিক সলচৈ, সলচৈ (িলি), ভাৰত 
চৰকাৰ, ভূটানত িকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰেতূ আৰু ভাৰতত িকা ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰেতূ সহ খজযি চৰকাৰী 
লৈষয়াসকল উপলিলত আলছল।  
 
2. 600 খিগাোটৰ ৰান-অফ-ো-লৰভাৰ প্ৰকল্পটটা পূৈ ভূটানৰ লিলছয়াাংটছ লজলাৰ েলাংছু নেীৰ 
তলৰ ফাটল অেলিত। এই প্ৰকল্পৰ অধ্ীনত চালৰটা 150 খিগাোটৰ িাটিৰ তলৰ টাৈুাইনযিু 
পাোৰহাউছ িালপত কৰা হৈ আৰু 95 লিটাৰ উচ্চতাৰ ৈান্ধৰ পৰা পানী ৈাটজয়াপ্ত কৰা হৈ। 
ভূটানৰ ডু্ৰক গ্ৰীে পাোৰ কটপুাটৰশ্বন (DGPC) আৰু ভাৰতৰ চাতলুজজল লৈেযুত লনগি লললিটটড 
(SJVNL)ৰ যুটীয়া উটেযাগৰ খকাম্পানী খোলাাংছু হাইড্ৰ এনালজু লললিটটডৰ দ্বাৰা ৈাস্তোলয়ত কৰা 
হয়। এই সিনুোন চুলি স্বাক্ষৰৰ ফলত ভাৰত আৰু ভূটানৰ িাজত প্ৰিিৈাৰৰ ৈাটৈ যুটীয়া 
উটেযাগৰ হাইড্ৰইটলকলিক প্ৰকল্পৰ লনিুাে আৰ ু অনযানয কাি-কাজ আৰম্ভ হৈ। এই প্ৰকল্পৰ কাি 
2025 ৈষুৰ লদ্বতীয়াধু্ত সমূ্পেু হৈ। 

 
3. ভাৰতৰ বৈটেলিক পলৰক্ৰিা িন্ত্ৰী আৰু ভূটানৰ লৈটেি িন্ত্ৰী েটুয়াগৰাকীটয় পৰস্পৰ উপকাৰী 
লদ্বপালক্ষক অিুননলতক সহটযালগতাৰ গুৰুত্বপূেু স্তম্ভ লহচাটপ জললৈেযুত লৈকািৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত খজাৰ 
লেটয়। খতওঁটলাটক লৈশ্বাস, সহটযালগতা আৰ ুপৰস্পৰৰ প্ৰলত সন্মানৰ কিা সুেঁলৰ েীৰু্কাল ধ্লৰ অননয 
আৰু লৈটিষ ৈনু্ধত্বক লচলিত কলৰটছ, লয পাৰস্পলৰক ৈুজাৈুলজত লৈশ্বস্ত আৰু ৈাৰত আৰ ু ভূটানৰ 
িাজত সাাংসৃ্কলতক ঐলতহযগত লনলৈড় খযাগসূত্ৰ আৰু িানুহৰ বসটত িানুহৰ িলিিালী সম্পকুৰ দ্বাৰা 
প্ৰেললত। 
 
4. জললৈেযুত খক্ষত্ৰেন ভাৰত-ভূটানৰ লদ্বপালক্ষক সহটযালগতাৰ প্ৰধ্ান খক্ষত্ৰ। ভাৰত আৰু ভূটানৰ 
িাননীয় প্ৰধ্ানিন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা আগষ্ট 2019ত 720 খিগাোটৰ িাাংগটেছু জললৈেযুত প্ৰকল্পৰ যুটীয়াভাটে 



উটদ্বাধ্ন কলৰলছল। ইয়াৰ লগটত, লদ্বপালক্ষক সহটযালগতাৰ িুঠ 2100 খিগাোট ক্ষিতাসম্পন্ন চালৰটা 
(04) জললৈেযুত প্ৰকল্প (336 খিগাোট চুো জললৈেযুত প্ৰকল্প, 60 খিগাোটৰ কুলৰছু জললৈেযুত 
প্ৰকল্প, 1020 খিগাোটৰ তালা জললৈেযুত প্ৰকল্প আৰু 720 খিগাোটৰ িাাংগটডছু জললৈেযুত প্ৰকল্প) 
ভূটানত ইলতিটধ্য চালু বহ আটছ। 
 
নতুন বদ্ল্লী 
জনু 29, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


