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બાાંગ્લાદશે, ભટુાન, ભારત અન ેનપેાળ મોટર વ્હીકલ એગ્રીમને્ટ (બીબીઆઈએન એમવીએ)ની 

બઠેક  
માર્ચ 08, 2022 

 

બીબીઆઈએન એમવીએ પર ભારત, બાાંગ્લાદશે અન ેનેપાળની બઠેક 7-8 માર્ચ, 2022ના રોજ નવી દદલ્હી ખાતે 

યોજાઈ હતી. ભૂટાને નનરીક્ષક તરીકે બેઠકમાાં ભાગ લીધો હતો. ભારતીય પ્રનતનનનધમાંડળનુાં નેતૃત્વ નવદેશ માંત્રાલયના સાંયુક્ત 

સનર્વ સુશ્રી નમમતા પાંતે કયુું હતુાં. બાાંગ્લાદશેના પ્રનતનનનધમાંડળનુાં નેતૃત્વ શ્રી એ.ટી.એમ. રોકબુલ હક, ડાયરેક્ટર જનરલ 

(દનક્ષણ એનશયા), નવદેશ માંત્રાલયે કયુું હતુાં. નેપાળના પ્રનતનનનધમાંડળનુાં નેતૃત્વ ભૌનતક માળખા અન ેપદરવહન માંત્રાલયના 

સાંયુક્ત સનર્વ શ્રી કેશબ કમુાર શમાચએ કયુું હતુાં. ભૂટાની નનરીક્ષક ટીમનુાં નેતૃત્વ નવી દદલ્હીમાાં રોયલ ભૂટાની દૂતાવાસના 

પ્રથમ સનર્વ શ્રી નથનલી નોબુચએ કયુું હતુાં. 
 

2. 15 જૂન, 2015ના રોજ હમતાક્ષર કરાયેલા બાાંગ્લાદશે, ભૂતાન, ભારત અન ેનેપાળ વચ્ર્ ેપસેેન્જર, પસચનલ અને 

કાગો વ્હીકલ ટ્રાદિકના નનયમન માટે બીબીઆઈએન મોટર વ્હીકલ એગ્રીમેન્ટ (એમવીએ) ને કાયચરત કરવા માટે જરૂરી એવા 

પેસેન્જર અને કાગો પ્રોટોકોલ્સની ર્ર્ાચ કરવા માટે બેઠક યોજવામાાં આવી હતી. કોનવડ-19 રોગર્ાળો િાટી નીકળ્યા 

પછી જૂથની આ પ્રથમ બેઠક છે. છેલ્લી બેઠક િબે્રુઆરી 2020માાં નવી દદલ્હીમાાં યોજાઈ હતી. 
 

3. મીટટગ દરનમયાન ત્રણ દશેો ભારત, બાાંગ્લાદેશ અને નપેાળ દ્વારા બીબીઆઈએન એમવીએના અમલીકરણ માટે 

બહાલીને અાંનતમ મવરૂપ આપવામાાં આવ્યુાં હતુાં જેમાાં ભૂતાન દ્વારા એમવીએની બહાલી બાકી છે. બીબીઆઈએન 

એમવીએના અમલીકરણ માટે ઉચ્ર્ મતર ેકરવામાાં આવલેી પ્રનતબદ્ધતાઓને યાદ કરીને, પ્રનતનનનધમાંડળે અમલીકરણને વેગ 

આપવા માટે વહેલામાાં વહેલી તકે એમઓયુ પર હમતાક્ષર કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. 
 

4. રાષ્ટ્રોએ વેપાર અને લોકો વચ્ર્ે સાંપકચની સુનવધા માટે તેમની વચ્ર્ે સીમલેસ નહલર્ાલને સક્ષમ કરવા માટે 

બીબીઆઈએન એમવીએને ઝડપથી કાયચરત કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. પેસેન્જર અને કાગો પ્રોટોકોલને સમાપ્ત 

કરીને એમવીએન ેકાયચરત કરવાથી વધુ પેટા-પ્રાદેનશક સહકારન ેઉતેજજેન આપીને બીબીઆઈએન દેશો વચ્ર્ ેવેપાર અન ે

લોકો વચ્ર્ેના જોડાણની સાંપણૂચ સાંભાવનાને સાકાર કરવામાાં મદદ મળશે. 
 

5. પ્રનતનનનધઓ બીબીઆઈએન એમવીએના અમલીકરણ માટે પસેેન્જર અને કાગો પ્રોટોકોલ્સને ઝડપથી અાંનતમ મવરૂપ 

આપવા માટે ર્ોક્કસ પગલાાં અન ેસમયરેખા પર સાંમત થયા હતા. એનશયન ડવેલપમેન્ટ બેંકે મીટટગમાાં ટેકનનકલ અને 

નોલેજ સપોટચ પૂરો પાડ્યો હતો. 
નવી દદલ્હી 

માર્ચ 08, 2022 

 

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. 

 


