Tripura receives first ever inland shipping cargo from
Bangladesh
September 03, 2020
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సెప్టెంబర్ 03, 2020
దౌకండి (బంగ్లాదేశ్) - సోనామ రా (త్రిప ర)ల మధ్య దౌత్యపరంగా లోతట్ట
జలమార్గ అమల తో భారతదేశం మరియ బంగ్లాదేశ్ మధ్య సంబంధాల ఈ రోజ మరో
మైల రాయిని చేర క న్నాయి.
MB ప్రీమియర్ అనే బంగ్లాదేశ్ రవాణా నౌక సిమెంట్ సరక తో 2020 సెప్టెంబర్ 03 న
దౌకండి న ండి ప్రారంభమై గ మ్తి నది వెంబడి 93 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి 2020
సెప్టెంబర్ 05 న సోనామ రాక
బంగ్లాదేశ్

న ండి
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మ ఖ్యమంత్రి శ్రీ బిప్లాబ్ క మార్ దేబ్ మరియ బంగ్లాదేశ్ భారత హైకమిషనర్
శ్రీమతి రివా గంగూలీ దాస్ సమక్షంలో ఈ సర క న సోనమ రాలో స్వీకరిస్తార .
ఈ క్రొత్త దౌత్యపరమైన మార్గం కార్యరూపం దాల్చడంతో, బంగ్లాదేశ్తో
ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని
స రక్షితమైన
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ప్రయోజనాల లభిస్తాయి.
రెండ దేశాల మధ్య, మ ఖ్యంగా భారతదేశంలోని ఈశాన్య ప్రాంతంతో లోతట్ట
జలమార్గాల అన సంధానం కొరక మరియ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని పెంచడానికి 1972
లో భారతదేశం మరియ

బంగ్లాదేశ్ మధ్య ప్రోటోకాల్ ఇన్ల్యాండ్ వాటర్

ట్రేడ్ & ట్రాన్సిట్ (PIWTT)క

ఒప్పందం

చేయబడింది. గత ఒక సంవత్సరంలో,

దౌత్యపరమైన మార్గాల్లో భారతదేశం మరియ బంగ్లాదేశ్ మధ్య స మార 3.5 MMT
సర క రవాణా చేయబడింది. అదనప మార్గాల మరియ కాల్ రేవ లన చేర్చడంతో 2020 మే
20 న PIWTT కి 2 వ అన బంధం ఒప్పందం చేయడం ద్వారా PIWTT యొక్క పరిధిని మరింత
విస్తరించార . ప్రోటోకాల్
లో కొత్త మార్గంగా సోనామ రా - దౌద్ఖండి గ మ్తి నది
మీద గా (93 కి.మీ) చేర్చడంతో త్రిప ర మరియ దాని ప్రక్కనే ఉన్న రాష్ట్రాలన
భారతీయ మరియ బంగ్లాదేశ్ ఆర్థిక కేంద్రాలతో అన సంధానం చేస్త ంది మరియ ఇర
దేశాల లోతట్ట ప్రాంతాలక సహాయపడ త ంది.
క్రొత్త ఢిల్లీ
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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.

