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ভাৰত-ননপাল যুটীয়া পৰৰষদৰ যষ্ঠখন বৈঠকৰ সহ-সভাপৰতত্ব কৰৰ ভাৰতৰ ৰৈৰদশ ৰৈষয়ক মন্ত্ৰী ডঃ 
এছ জয়শংকৰ আৰু ননপালৰ ৰৈৰদশ ৰৈষয়ক মন্ত্ৰী, মাননীয় ৰমঃ প্ৰদ্বীপ কুমাৰ গুৱালীৰয় নতুন ৰদল্লীত 
15 জানুৱাৰী 2021 তাৰৰৰখ। দৰুয়া প্ৰৰতৰনৰিত্বৰ ৰভতৰত থাৰক ভাৰতৰ ৰৈৰদশ সৰিৈ, শ্ৰী হষষ ৈিষন 
শ্ৰীংলা আৰু ননপালৰ ৰৈৰদশ সৰিৈ, ৰমঃ ভাৰত ৰাজ পাউৰাল আৰু দৰুয়া পক্ষই আন নজেষ্ঠ ৰৈষয়াসকল। 
 
যুটীয়া পৰৰষৰদ ৰৈসৃ্ততভাৰৱ ৰনৰীক্ষণ কৰৰ দৰুয়াখন নদশৰ মাজৰ ৈহুমুখীয়া সহৰযাৰিতাৰ সকৰলা ৰদশ 
আৰু পাৰম্পৰৰক ঘৰনষ্ঠ আৰু ৈনু্ধত্ব ৈাৰন্ধান আৰু শৰিশালী কৰাৰ ৈাৰৈ উপায় সন্ধান কৰৰ। দৰুয়া পক্ষই 
সহৰযাৰিতাৰ ৰৈৰভন্ন নক্ষত্ৰ আৰলািনা কৰৰ যাৰ ৰভতৰত থাৰক সংৰযাি, অথষনীৰত আৰু ৈাৰণজে, শৰি, 
নতল আৰু নিছ, জল সম্পদ, ৰাজননৰতক আৰু সুৰক্ষা ৰৈষয়, সীমা পৰৰিালন, উন্নয়ন আংশীদাৰীত্ব, 
পযষটন, সংসৃ্কৰত, ৰশক্ষা আৰু ক্ষমতা ৰনমষাণ। যুটীয়া পৰৰষদৰ পূৱষৈতী বৈঠকৰ ৰপছত  ৈহুৰতা ৈহুপক্ষীয় 
পদৰক্ষপ আিৈঢ়াই ৰনয়াত নহাৱা গুৰুত্বপূণষ আৰু ৈাস্তৰৱক প্ৰিৰতৰ স্বীকৃত কৰা হয়। 
 
নকাৰভড-19 মহামাৰীৰ ৰৈৰুৰে যুুঁজাৰ নক্ষত্ৰত দৰুয়া পক্ষৰ মাজৰ ঘৰনষ্ঠ সহৰযাৰিতা উৰল্লখ কৰা হয়। 
ননপাৰল ভাৰতক অৰভনন্দন জ্ঞাপন কৰৰ নকাৰভশ্বীল্ড আৰু নকাৰভৰিন প্ৰৰতৰষদকৰ অসািাৰাণ সফলতাৰ 
ৈাৰৈ আৰু ননপালনল দ্ৰুত নপ্ৰৰণৰ ৈাৰৈ অনুৰৰাি কৰৰ। 
 
মতীহাৰী-আমৰলখিড় নপৰৰাৰলয়ান উৎপাদন পাইলাইৰন অজষ ন কৰা কৃৰত উৰল্লখ কৰৰ, দৰুয়া পক্ষই 
িীটৱাননল নসই পাইপলাইন ৈৃৰে কৰা আৰু পূৱষ ৰদশত এক নতুন পাইপলাইন স্থাপন কৰাৰ কথা 
আৰলািনা কৰৰ ৰয ৰিৰলগুৰীক ননপালৰ ঝাপাৰ বসৰত সংযুি কৰৰৈ। 
 
দৰুয়া পক্ষই আদৰৰণ জনাই ভাৰত আৰু ননপালৰ মাজৰ জনকপূৰ বহ জয়নিৰৰ পৰা কুথষানল প্ৰথমখন 
যাত্ৰীৈাহী নৰল লাইনৰ কাম সম্পন্ন নহাৱাত, আৰু উৰল্লখ কৰৰ নয নৰইন নসৱাৰ আৰম্ভৰণৰ ৈাৰৈ 
কাযষকৰৰ প্ৰৰিয়াসমূহৰ িূড়ান্তকৰণ বহ আৰছ। আন সীমান্ত পাৰ নৰল সংৰযাি প্ৰকল্পও আৰলািনা কৰা 
হয়, যাৰ ৰভতৰত থাৰক এক সম্ভাৱে ৰািাউল-কাথমাণু্ড ৈহল ি'জ নৰল লাইন। 
 
যুটীয়া পৰৰষৰদ নজাৰ ৰদৰয় সীমান্তৰ মাৰজৰদ মানুহ আৰু সামগ্ৰীৰ িলািলৰ সুৰৈিাৰ প্ৰৰয়াজনৰ ওপৰত। 
এয়া উৰল্লখ কৰা হয় নয নশহতীয়ানক ৈীৰিাঞ্জ আৰু ৰৈৰাটনিৰত উৰদ্বািনী কৰা সমৰিত নিক্  পৰে 
দৰুয়াখন নদশৰ মাজত মানুহ আৰু ৈাৰণজেৰ কেহীন িলািলত সহায় কৰৰৰছ। দৰুয়া পক্ষই ননপালিাঞ্জত 
তৃতীয় আই ৰি ৰপ-ৰ ৰনমষাণৰ সমাৰিৰ আদৰৰণ জনাই। ভাৰৰত উৰল্লখ কৰৰ নয ভাইৰাহৱাত অৰত 
নসানকাৰল নতুন আই ৰি ৰপ-ৰ ৰনমষাণ আৰম্ভ কৰা হ'ৈ। যুটীয়া জলৰৈদেুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ িৰত দ্ৰুত 
কৰাৰ ৰৈষৰয় আৰলািনা কৰা হয়, যাৰ ৰভতৰত থাৰক প্ৰস্তাৰৱত পৰেশ্বৰ ৈহুপ্ৰৰয়াজনৰ প্ৰকল্প, ৰয 
দৰুয়াখন নদশৰ মানুহৰ ৈাৰৈ ৈহুৰতা সুৰৈিা কৰঢ়য়াই আৰনৈ। 



 
ভাৰৰত উৰল্লখ কৰৰ নয ননপালত আৰু দটুা সাংসৃ্কৰতক ঐৰতহে প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰৰৈ, ৰয বহৰছ, 
পশুপৰতনাথ নদী পাৰ উন্নয়ন আৰু ভাণ্ডাৰখল ৈাৰিছা পুনঃপ্ৰৰতষ্ঠা পতন দৰৈাৰত, অনুদান সাহাযেৰ 
বসৰত। 
 
দৰুয়া পক্ষই ভাৱ ৰৈৰনময় কৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, আেৰলক আৰু উপ-আেৰলক সহৰযাৰিতাৰ ওপৰত। ননপাৰল 
সমথষন প্ৰকাশ কৰৰ ভাৰতৰ স্থায়ী সদসেতাৰ ৈৰিষত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ সুৰক্ষা পৰৰষদত শৰিৰ পৰৰৱৰতষ ত 
ভাৰসামে প্ৰৰতফলন কৰাৰ ৈাৰৈ। 
 
দৰুয়া পক্ষই সন্মত হয় এক পাৰস্পৰৰকভাৰৱ সুৰৈিাৰ তাৰৰখত ননপালত যুটীয়া পৰৰষদৰ আিন্তুক বৈঠক 
অনুৰষ্ঠত কৰৰৈনল। 
 
েতুে ৰদল্লী 
জােুৱাৰী 15, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


