Tripura receives first ever inland shipping cargo from
Bangladesh
September 03, 2020

ত্ৰিপুৰাই প্ৰথমবাৰৰ বাবব বাাংলাবেশৰ পৰা লাভ কত্ৰৰবে
অন্তবেে শীয় ত্ৰিত্ৰপাং কাৰ্ে '
ছেপ্তেম্বৰ 03, 2020
ছ ৌকান্দি (বাাংলাপ্তেশ)- ছ ৌনামূৰা (ন্দিপুৰা)ৰ মাজত অন্তপ্তেেশীয় জলমাৰ্ে প্ৰট'কল পথৰ আৰম্ভন্দিৰ
পােত ভাৰত আৰু বাাংলাপ্তেশৰ মাজৰ

ম্পকে ই আন্দজ এক আন এক নতু ন

ফলতাৰ ন্দশখৰ চু প্তে|

ন্দচপ্তমন্ট কন্দ়িয়াই অনা বাাংলাপ্তেশৰ জাহাজ, এম.ন্দব. ন্দপ্ৰন্দময়াপ্তৰ ৩ ছেপ্তেম্বৰ, ২০২০ৰ ন্দেনা ছ ৌকান্দিৰ পৰা
যািা আৰম্ভ কপ্তৰ ন্দয গুমটি নেীপ্তৰ ৯৩ ন্দক.ন্দম. েূৰত্ব অন্দতক্ৰম কন্দৰ আন্দহ ৫ ছেপ্তেম্বৰ, ২০২০ৰ আন্দহ
ছ ৌনামূৰাত আন্দহ উপন্দিত হ'বন্দহ| অন্তপ্তেেশীয় জলমাপ্তৰ্প্তে ৰ বাাংলাপ্তেশৰ পৰা ন্দিপুৰালল ৰোন্দন কৰা ই হহপ্তে
প্ৰথমপ্তটা চালান| ছ ৌনামূৰাত এই কাৰ্ে' ন্দিপুৰাৰ মুখযমন্ত্ৰী শ্ৰী ন্দবপ্লে কুমাৰ ছেে আৰু বাাংলাপ্তেশৰ হাই
কন্দমেনাৰ
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ুন্দবিাজনক কৰাৰ উপন্দৰও এই নতু ন প্ৰট'কল

পথৰ পন্দৰচালনাই এক লাভজনক, তীব্ৰপ্তবৰ্ী, ুৰন্দিত আৰু পন্দৰপ্তেশ ুলভ পন্দৰবহিৰ
ন্দযপ্তয়
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ুন্দবিা প্ৰোন কন্দৰব

লাভান্দিত

কন্দৰব|

ভাৰত আৰু বাাংলাপ্তেশৰ মাজত অন্তপ্তেেশীয় জল-বান্দিজয আৰু পন্দৰবহিৰ প্ৰট'কল ১৯৭২ চনত চহী কৰা
হহন্দেল যাৰ িাৰা েুপ্তয়া ছেশৰ মাজত, ন্দবপ্তশষলক উত্তৰ-পূবীয় ছিিৰ হ প্তত জলপপ্তথপ্তৰ
আৰু ন্দি-পান্দিক

াংপ্তযাৰ্ িাপন হ'ব

মৃদ্ধ হ'ব| ন্দবৰ্ত এটা বেৰত, ভাৰত আৰু বাাংলাপ্তেশৰ মাজত প্ৰট'কল পপ্তথপ্তৰ প্ৰায়

৩.৫ ন্দমন্দলয়ন ছমন্দিক টন কাৰ্ে' পন্দৰবহি কৰা হহপ্তে| ২০ ছম' ২০২০ত ন্দপ.আই. ন্দিউ.টি.টিৰ ন্দিতীয়
পন্দৰন্দশষ্টৰ হস্তািৰৰ িাৰা ন্দপ.আই. ন্দিউ.টি.টিৰ পন্দৰ ীমা ন্দবস্তৃ ত কৰা হয় য'ত অন্দতন্দৰক্ত পথ আৰু
বিৰ আন্দেৰ াংপ্তযাজন কৰা হয়| প্ৰট'কলত এক নতু ন জলপথৰূপ্তপ গুমটি নেীপ্তৰ (৯৩ ন্দক.ন্দম. েূৰত্ব)
ছ ৌনামূৰা-ছ ৌকান্দি পথৰ

াংপ্তযাজপ্তন ভাৰত আৰু বাাংলাপ্তেশৰ অথেলনন্দতক ছকন্দ্ৰ মূহৰ হ প্তত ন্দিপুৰা আৰু

মীপেতী ৰাজয মূহৰ ছযাৰ্াপ্তযাৰ্ উন্নত কৰাৰ লৰ্প্তত েুপ্তয়াখন ছেশৰ ন্দভতৰুো অঞ্চল মূহক

হায়

কন্দৰব|
নতু ন ত্ৰেল্লী
ছেবেম্বৰ 03, 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.

