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ষষ্ঠ ভারত-নেপাল ন ৌথ কমিশনের সভা 
জােুযারী 15, 2021 
 
15 জানুযারী 2021 তাররখে নযারিরিখত ভারত-ননপাল ন ৌথ করিশখনর ষষ্ঠ বৈঠখকর সহসভাপরতত্ব 
কখরন রৈখিশিন্ত্রী ডঃ এস জযশঙ্কর এৈং ননপাখলর রৈখিশ রৈষযক িাননীয িন্ত্রী শ্রী প্রিীপ কুিার 
গ্যাওযারল। িইু প্ররতরনরি িখলর িখিয রিখলন ভারখতর পররাষ্ট্রসরিৈ হষষৈিষন ররংলা এৈং ননপাখলর 
পররাষ্ট্রসরিৈ, শ্রী ভারত রাজ পাউরিযাল এৈং উভয পখের উর্ধ্ষতন আরিকাররকগ্ণ। 
 
ন ৌথ করিশন ি'ুনিখশর িখিয ৈহুিুেী সহখ ারগ্তার সৈরিক রৈশখি প ষাখলািনা কখর এৈং পারস্পররক 
ঘরনষ্ঠ ও ৈনু্ধত্বপূণষ সম্পখকষ র পরম্পরা আরও নজারিার কখর। ন াগ্াখ াগ্, অথষনীরত ও ৈারণজয, 
রৈিযুৎ, নতল ও গ্যাস, জলসম্পি, রাজননরতক ও সুরো রৈষয, সীিান্ত সিসযা, উন্নযনিূলক 
সহখ ারগ্তা, প ষটন, সংসৃ্করত, রশো এৈং শরি ৈরৃিসহ রৈরভন্ন নেখে সহখ ারগ্তার সুখ াগ্ রনখয 
উভয পে আখলািনা কখরখিন। ন ৌথ করিশখনর নশষ বৈঠখকর পর নথখক নৈশ কখযকটি রিপারেক 
উখিযাখগ্র নেখে গুরুত্বপূণষ এৈং সুরনরিষষ্ট অগ্রগ্রত হয। 
 
নকারভড-19 িহািারী নিাকারৈলায এই অঞ্চখল উভয পখের ঘরনষ্ঠ সহখ ারগ্তা লে করা নগ্খি। 
ভারখত নকারভরশল্ড এৈং নকাভারিন ভযাকরসন উৎপািখন উখিেখ াগ্য সাফখলযর জনয ননপাল 
ভারতখক অরভনন্দন জারনখযখি এৈং শীঘ্র তাখির ভযাকরসন সরৈরাহ করার জনয অনুখরাি কখররিল। 
 
িরতহারর-আিখলেগ্ঞ্জ নপখরারলযাি পণযপাইপলাইন স্থাপখনর িাইলফলক স্মরণ কখর, উভয পে 
রিতওযাখন পাইপলাইন সম্প্রসারণ এৈং পূৈষরিখক রশরলগুর়ি নথখক ননপাখলর ঝাপা অৈরি একটি নতুন 
পাইপলাইন স্থাপখনর রৈষখয আখলািনা কখরখিন। 
 
জনকপুর হখয জযনগ্র নথখক কুথষ অৈরি ভারত ও ননপাখলর িখিয প্রথি  ােীৈাহী নরলপখথর 
প্রাযসিাপ্ত কাজখক স্বাগ্ত জারনখযখি উভয পেই এৈং জারনখযখি ন  নরন পররখষৈা িালু করার জনয 
অপাখরটিং পিরত িূ়িান্ত করা হখে। সম্ভাৈয রাকখসৌল-কাঠিানু্ড ব্রডখগ্জ নরলপথ সহ অনযানয 
আন্তঃসীিান্ত নরল ন াগ্াখ াগ্ প্রকল্পগুরল রনখযও আখলািনা হখযরিল। 
 
সীিাখন্ত নলাকিলািল ও পণয পররৈহখনর সরুৈিাখথষ ন ৌথ করিশন নজার রিখযরিল। এই প্রসখে 
উখিেখ াগ্য ন  ৈীরগ্ঞ্জ এৈং রৈরাটনগ্খর সম্প্ররত উখিারিত ইরিখগ্রখটড নিকখপাস্টগুরল িইু নিখশর 
িখিয িানুখষর রনরৈষঘ্ন িলািল এৈং ৈারণখজয সহাযতা কখরখি। উভয পে ননপালগ্খঞ্জ তৃতীয 
আইরসরপ রনিষাণকাখজর সিূনাখক স্বাগ্ত জারনখযখি। ভারত জারনখযখি ন  বভরহ্বায নতুন আইরসরপ 
রনিষাখণর কাজ শীঘ্রই শুরু করা হখৈ। প্রস্তারৈত পখঞ্চশ্বর ৈহুিেুী প্রকল্প সহ ন ৌথ জলরৈিযুৎ 
প্রকল্পগুরল ত্বরারিত করার রৈষখয আখলািনা হখযখি,  াখত উভয নিখশর জনগ্ণ জনয ৈহু সরুৈিাপ্রাপ্ত 
হখৈ। 



 
ভারত জারনখযখি ন  অনিুান সহাযতায তারা ননপাখল পশুপরতনাথ ররভারফ্রি নডখভলপখিি এৈং 
পাটান িরৈাখরর ভান্ডারোল উিযান পুনরুিাখরর িত আরও িটুি সাংসৃ্করতক ঐরতহযিূলক প্রকল্প 
গ্রহণ করখৈ। 
 
উভয পেই আন্তজষ ারতক, আঞ্চরলক এৈং উপ-আঞ্চরলক সহখ ারগ্তা রনখয িতরৈরনিয কখরখি। 
েিতার পররৈরতষ ত ভারসািয প্ররতরৈরিত করখত জারতসংখঘ ভারখতর একটি অরতররি রনরাপত্তা 
কাউরিখল স্থাযী সিসযপি ননপাল সিথষন কখরখি। 
 
উভয পে পারস্পররক সরুৈিাজনক তাররখে ননপাখল ন ৌথ করিশখনর পরৈতী বৈঠক করখত সম্মত 
হখযখি। 
 
মেউ মিমি 
জােুযারী 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. 

 
 


