Tripura receives first ever inland shipping cargo from
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تریپورہ کو بنگلہ دیش سے پہلی بار اندرون ملک شپنگ سامان مال
ستمبر 0303 ،30
داؤکندی (بنگلہ دیش)  -سونامورا (تریپورہ) اندرون ملک آبی گزرگاہ پروٹوکول کے راستے پر عمل
درآمد کے بعد ،ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مابین تعلقات نے آج ایک اور سنگ میل طے کر لیا ہے۔
سیمنٹ بردار بنگلہ دیشی کشتی ،ایم بی پریمیر  30ستمبر  0303کو داؤکندی سے شروع ہوئی اور
گومتی ندی کے ساتھ  30کلو میٹر کے فاصلے کو طے کرتے ہوئے 30 ،ستمبر  0303کو سونامورا
پہنچے گی۔ یہ اندرون ملک آبی گزرگاہوں کے ذریعے بنگلہ دیش سے تریپورہ تک پہلی بار برآمد
ہونے واال سامان ہوگا۔ یہ سامان سونامورا میں تریپورہ کے وزیر اعلی ،جناب بپلب کمار دیب اور
بنگلہ دیش میں ہندوستان کے ہائی کمشنر ،محترمہ ریوا گنگولی داس کی موجودگی میں وصول کیا
جائے گا۔
اس نئے پروٹوکول روٹ کے نفاذ سے بنگلہ دیش کے ساتھ مجموعی طور پر دوطرفہ تجارت کو مزید
سہولت فراہم کرنے کے عالوہ ،ایک اقتصادی ،تیز ،محفوظ اور ماحول دوست ماحولیاتی ٹرانسپورٹ
کی سہولت فراہمی ہوگی ،اور اس کے نتیجے میں دونوں اطراف کی مقامی برادریوں کو خاطر خواہ
معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔
پروٹوکول فار ان لینڈ واٹر ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ (پی آئی ڈبلیو ٹی ٹی) پر  2390میں ہندوستان اور بنگلہ
دیش کے مابین دونوں ممالک کے مابین اندرون ملک آبی گزرگاہوں کی کنکٹوٹی کی فراہمی،
خصوصا ہندوستان کے شمال مشرقی خطے کے ساتھ اور دوطرفہ تجارت کو بڑھانے کے لئے دستخط
کیا گیا تھا۔ پچھلے ایک سال میں ،پروٹوکول راستوں کے ذریعہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مابین
تقریبا  0.0ملین میٹرک ٹن کارگو پہنچایا گیا تھا۔  03مئی  0303کو اضافی راستوں اور مستعمل
بندرگاہوں کو شامل کرنے کے ساتھ پی آئ ڈبلیو ٹی ٹی کے دائرہ کار میں مزید توسیع کیا گیا ہے۔
پروٹوکول میں گومتی ندی ( 30کلومیٹر) کے ایک راستے کے طور پر سونامورا  -داؤد کھنڈی کو
شامل کرنے سے تریپورہ اور ملحقہ ریاستوں کے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اقتصادی مراکز کے
ساتھ رابطے میں بہتری آئے گی اور دونوں ممالک کے اندرونی عالقوں کو مدد ملے گی۔
نئی دہلی
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