Tripura receives first ever inland shipping cargo from
Bangladesh
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ଦାଉକାଣ୍ଡି (ବାାଂଲାସଦଶ) - ସୋନାମୁରା (ତ୍ରିପର
ୁ ା) ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ସରାସ ାକଲ୍ ମାର୍ଗର କାର୍ଯଗୟକାରି ତା ପସର
ଆଜି ଭ୍ାରତ ଏବାଂ ବାାଂଲାସଦଶ ମଧ୍ୟସର େମ୍ପକଗ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟସର ପହଞ୍ଚିଛି।
େି ସମଣ୍ଟ ବହନ କରୁଥ ିବା ବାାଂଲାସଦଶୀ ଜାହାଜ, ଏମବି ରି ମିୟର୍ ସେସଟେମ୍ବର 03, 2020 ସର ଦାଉକାଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ
ସହାଇଥ ିଲା ଏବାଂ ର୍ୁମତି ନଦୀସର 93 କିସଲାମି ର ଅତିକ୍ରମ କରି 05 ସେସଟେମ୍ବର 2020 ସର ସୋନାମୁରାସର
ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ସଦଇ ବାାଂଲାସଦଶରୁ ତ୍ରିପର
ୁ ାକୁ ଆେି ଥ ିବା ରଥମ ରପ୍ତାନି ୋମଗ୍ରୀ ସହବ।
ତ୍ରିପର
ୁ ାର ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଟବ
ଲ କୁମାର ସଦବ ଏବାଂ ବାାଂଲାସଦଶସର ଭ୍ାରତର ଉଚ୍ଚ କମି ଶନର େ୍ମତ
ୃ ି ରି ଭ୍ା
ର୍ାଙ୍ଗୁ ଲି ଦାେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିସର ଏହି ମାଲ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯିବ।
ଏହି ନୂ ତନ ସରାସ ାକଲ୍ ମାର୍ଗର କାର୍ଯଗୟକାରି ତା, ବାାଂଲାସଦଶ େହିତ ୋମଗ୍ରିକ ଦ୍ଵିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜୟକୁ ଆହୁ ରି େୁର୍ମ
କରି ବା େହିତ ଏକ ଅଥଗସନୈତିକ, ଦୃ ତ, ନିରାପଦ ଏବାଂ ପରି ସବଶ ଅନୁ କୂଳ ମାଧ୍ୟମ ସର୍ଯାର୍ାଇବ ଏବାଂ ଏହାର
ପରି ଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଉଭ୍ୟ ପକ୍ଷର ସ୍ଥାନୀୟ େମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅସନକ ମାତ୍ରସର ଆଥିକ ଲାଭ୍ ସହବ।
ବିସଶଷକରି ଭ୍ାରତର ଉତ୍ତର ପୂବ ଗ ଅଞ୍ଚଳ େହିତ ଏବାଂ ଦ୍ଵିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବା ଉସେଶୟସର ଦୁ ଇ
ସଦଶ ମଧ୍ୟସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ୋଂସର୍ଯାର୍ ସର୍ଯାର୍ାଇବା ପାଇ,ଁ 1972 ମେି ହାସର ଭ୍ାରତ ଏବାଂ ବାାଂଲାସଦଶ
ମଧ୍ୟସର ଅନ୍ତସଦଗଶୀୟ ଜଳପଥ ବାଣିଜୟ ଏବାଂ ୋଂଚାର (PIWTT) ପାଇ ଁ ମୂଳ ସଲଖ ସ୍ୱାକ୍ଷରି ତ ସହାଇଥ ିଲା। ର୍ତ
ଏକ ବଷଗ ମଧ୍ୟସର ସରାସ ାକଲ୍ ମାର୍ଗସର ଭ୍ାରତ ଏବାଂ ବାାଂଲାସଦଶ ମଧ୍ୟସର ପାଖାପାଖ ି 3.5 MMT ମାଲ
ପରି ବହନ କରାର୍ଯାଇଥ ିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍ଗ ଏବାଂ ବନ୍ଦର ପାଇ ଁ କଲ୍ ର୍ୁଡିକୁ ଅନ୍ତଭ୍ଗୂକ୍ତ କରି ମଇ 20, 2020 ସର
PIWTT ସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ଯାର୍ଦାନ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି PIWTT ର ପରି େରକୁ ଆହୁ ରି ବିସ୍ତାର କରାର୍ଯାଇଛି।
ସରାସ ାକଲସର ଏକ ନୂ ତନ ମାର୍ଗ ଭ୍ାବସର ସୋନାମୁରା - ଦାଉଡଖଣ୍ଡୀ ସରେଚ୍ (93 କିସଲାମି ର) ଅନ୍ତଭ୍ଗୂକ୍ତ
କରାର୍ଯିବା ଦ୍ଵାରା ତ୍ରିପର
ୁ ା ଏବାଂ ଏହାର ୋଂଲଗ୍ନ ରାଜୟର୍ୁଡିକର ଭ୍ାରତ ଏବାଂ ବାାଂଲାସଦଶର ଅଥଗସନୈତିକ
ସକନ୍ଦ୍ରର୍ୁଡିକସର ୋଂସର୍ଯାର୍ ବୃ ଦ୍ଧି ସହବ ଏବାଂ ଉଭ୍ୟ ସଦଶର ପାଶ୍ଚାତୟ ସକ୍ଷତ୍ରସର ୋହାର୍ଯୟ କରି ବ।
ନୂ ଆ େିଲ୍ଲୀ
ରେରଟେମ୍ବର 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.

