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ভূটানে 600 মেগাওয়ানটর ম ালঙ্গচু্চ জলবিদ্ুু ৎ প্রকনের বিনেষ েলূুহ্রাস চুবি 
স্বাক্ষবরত 

জেু 29, 2020 

  
1. ভারনতর বিনদ্েেন্ত্রী ড. এস জয়েংকর, রয়াল গভেননেন্ট অি ভূটানের বিনদ্েেন্ত্রী বলওেন া 

ড. তাবি মদ্ারবজর ভাচুন য়াল উ বিবতনত 600 মেগাওয়ানটর ম ালঙ্গচু্চ জলবিদ্ুু ৎ প্রকনের(ম ৌথ 
উনদ্ুাগ) বিনেষ েূলুহ্রাস চুবি, রয়াল গভেননেন্ট অি ভূটাে এিং ম ালঙ্গচু্চ হাইনরা এোবজন  
বলবেনটনডর েনযু বথমু্পনত 29 জেু 2020 তাবরন  স্বাক্ষবরত হনয়নে।রয়াল গভেননেন্ট অি 
ভূটানের অথনেীবত বিষয়ক েন্ত্রী বলওেন া মলাকোথ েেনা এিং ভারত ও ভূটানের বিনদ্ে 
সবচি সহ িবরষ্ঠ সরকাবর আবযকাবরকরা, ভারত সরকানরর সবচি(বিদ্ুু ত),  ভূটানে 
ভারনতর রাষ্ট্রদ্তূ এিং ভারনত ভূটানের রাষ্ট্রদ্তূও স্বাক্ষর অেুষ্ঠানে উ বিত বেনলে। 
অেুষ্ঠােটি বভবডও কেফানরনের োযুনে অেুবষ্ঠত হনয়বেল।  

2.  600 মেগাওয়ানটর েদ্ীিনক্ষ প্রকেটি ম ালঙ্গচু্চ েদ্ীর বেম্ন অিিাবহকায়  ূিন ভূটানের 
ত্রাবেয়াঙ্গৎনস রানজু অিবিত। প্রকেটিনত চারটি 150 মেগাওয়ানটর টািনাইে সনেত ভূগভন ি 
 াওয়ার হাউস রনয়নে ম  ানে 195 বেটার উচ্চতার িাাঁনয জনলর যারা আটক করা থাকনি। 
ভূটানের রুক গ্রীে  াওয়ার করন ানরেে (বডবজব বস) এিং ভারনতর োতনলজ জল বিদ্ুু ৎ 
বেগনের সানথ একটি ম ৌথ উনদ্ুাগ, ম ালঙ্গচু্চ হাইনরা এোবজন  বলবেনটড এই প্রকেটি রূ ায়ে 
করনি। েূলুহ্রাস চুবিটি ভারত ও ভূটানের েনযু জলবিদ্ুু ৎ প্রকনের প্রথে ম ৌথ উনদ্ুাগ, 
ম টি বেেনাণ এিং অেুােু কাজ সংগঠিত করার জেু মেতৃত্ব মদ্নি।আো করা  ানে ম , 
প্রকেটি 2025-এর মেষানধন  সোপ্ত হনি।  

3. ভারনতর বিনদ্েেন্ত্রী এিং ভূটানের বিনদ্েেন্ত্রী উভনয়ই  ারষ্পবরক উ ন াগী বি াবক্ষক 
অথননেবতক সহন াবগতার একটি গুরুত্ব ূণন স্তম্ভ বহনসনি জলবিদ্ুু ৎ বিকানের গুরুনত্বর উ নর 
মজার বদ্নয়নেে। ভারত এিং ভূটানের েনযু বিশ্বাস, সহন াবগতা এিং  ারষ্পবরক সম্মাে  া 
অেেু এিং বিনেষ মেত্রীর দ্ীর্ন চাবরবত্রক মিবেষ্ট,  ারষ্পবরক মিাঝা ড়ার েনযু বদ্নয়  ার 
মোঙ্গর মপ্রাবথত এিং িবন্টত সাংসৃ্কবতক ঐবতহুর িারা অবযক িলোলী ও জেগনণর সানথ 
জেগনণর সংন ানগর কথাও তারা স্মরণ কনরনেে।  

4. ভারত এিং ভুটানের বি াবক্ষক সহন াবগতায় হাইনরা াওয়ার হল একটি অগ্রগােী মক্ষত্র।এর 
আনগ 2019-এর অগানষ্ট  720 মেগাওয়ানটর োঙ্গনদ্চু্চ জলবিদ্ুু ৎ প্রকেটি ভারনতর এিং 
ভূটানের েহাোেু প্রযােেন্ত্রীিয় ম ৌথভানি উদ্নিাযে কনরবেনলে।এর সানথ, বি াবক্ষক 
সহন াবগতায় চারটি (04) জলবিদ্ুু ৎ প্রকে ( 336 মেগা ওয়ানটর চু া এইচইব , 60 মেগা 
ওয়ানটর কুবরচু্চ এইচইব , 1020 মেগাওয়ানটর টালা এইচইব , এিং 720 মেগা ওয়ানটর 
োঙ্গনদ্চু্চ এইচইব ) সিননোট 2100 মেগাওয়ানটর প্রকনের কাজ ইবতেনযু জাবর রনয়নে। 

বেউ বদ্বি 

জেু,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. 


