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ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, ദേപ്പാൾ ദ ാദട്ടാർ വെഹിക്കിൾസ് കരാർ 
(ബിബിഐഎൻ എംെിഎ) ദ ാഗം. 
 ാർച്ച് 08, 2022 

 

1. ബി ബി ഐ എൻ എം െി എ -വ ക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, 

ദേപ്പാൾ എന്നി രാജ്യങ്ങളുവെ ഒരു ദ ാഗം 2022  ാർച്ച് 7-8 തീ തികളിൽ 
േയൂഡൽഹി ിൽ േെന്നു. ഭൂട്ടാൻ ഒരു േിരീക്ഷക രാജ്യ ാ ി ദ ാഗത്തിൽ 
പവെെുത്തു. െിദേശകാരയ  ന്ത്ന്ത്ാല ം ദജ്ാ ിന്റ് വെന്ത്കട്ടറി ന്ത്ശീ തി 
സ് ിത പന്ത്ാണ് ഇന്ത്യൻ ന്ത്പതിേിധി െംഘവത്ത േ ിച്ചത്. ബംഗ്ലാദേശ് 
ന്ത്പതിേിധി െംഘവത്ത ബംഗ്ലാദേശ്  െിദേശകാരയ  ന്ത്ന്ത്ാല ം ഡ റക്െർ 
ജ്േറൽ (േക്ഷിദേഷ്യ) എ.െി.എം. വറാവകബുൾ ഹക്ക് േ ിച്ചു. ദേപ്പാൾ 
ന്ത്പതിേിധി െംഘവത്ത േ ിച്ചത് ഫിെിക്കൽ ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്െക്ചർ ആൻഡ് 
ന്ത്ൊൻസ്ദപാർട്ട്  ന്ത്ന്ത്ാല ം ദജ്ാ ിന്റ് വെന്ത്കട്ടറി ദകശബ് കു ാർ 
ശർമ്മ ാ ിരുന്നു. േയൂഡൽഹി ിവല ദറാ ൽ ഭൂട്ടാൻ എംബെി ിവല 
ഫസ്റ്റ് വെന്ത്കട്ടറി തിൻലി ദോർബുൊണ് ഭൂട്ടാേീസ് േിരീക്ഷക െംഘവത്ത 
േ ിച്ചത്. 

 

2. ജ്ൂൺ 15 ന്റ ഒപ്പുെച്ച ബംഗ്ലദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യ, ദേപ്പാൾ 
എന്നിെിെങ്ങളിൽ പാെഞ്ചർ, െയക്തിഗത, ചരക്ക് ൊഹേ ഗതാഗതം 
േി ന്ത്ന്ത്ിക്കുന്നതിേുള്ള ബിബിഐഎൻ ദ ാദട്ടാർ വെഹിക്കിൾസ് കരാർ 
(എംെിഎ) ന്ത്പെർത്തേക്ഷ  ാക്കുന്നതിന്റ ആെശയ ാ  പാെഞ്ചർ, 

കാർദഗാ ദന്ത്പാദട്ടാദക്കാളുകൾ ചർച്ച വചയ്യുന്നതിോണ് ദ ാഗം ദചർന്നത്. 
, 2015. ദകാെിഡ്-19  ഹാ ാരി  വപാട്ടിപ്പുറവപ്പട്ടതിേുദശഷ് ുള്ള   
ന്ത്ഗൂപ്പിന്റവറ ആേയ ദ ാഗ ാേിത്. അെൊേ ദ ാഗം 2020 വഫന്ത്ബുെരി ിൽ 
േയൂഡൽഹി ിൽ േെന്നു. 

 

3. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ദേപ്പാൾ ദചർന്ന് ബിബിഐഎൻ എംെിഎ 
േെപ്പിലാക്കുന്നതിോ ി  ൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കാേുള്ള 
ധാരോപന്ത്തം െജ്ജ് ാക്കുക ും ഭൂട്ടാന്റവറ എംെിഎ ുവെ അംഗീകാരം 
ലഭിക്കാത്തൊ ിൽ അന്ത്ി  തീരു ാേങ്ങവളെുക്കുക ും വചയ്തു .ബി ബി 
ഐ എൻ എം െി എ േെപ്പിലാക്കുന്നതിോ ി ഉ ർന്ന തലത്തിൽ 
േൽകി  ന്ത്പതിജ്ഞാബദ്ധതകൾ അേുസ് രിച്ചുവകാണ്ട്, േിർവ്വഹേത്തിന്റ 



ആക്കം കൂട്ടുന്നതിോ ി ധാരോപന്ത്തത്തിൽ എന്ത്ത ും ദെഗം ഒപ്പിൊേുള്ള 
ആന്ത്ഗഹം ന്ത്പതിേിധികൾ ന്ത്പകെിപ്പിച്ചു. 

 

4. െയാപാരം െുഗ  ാക്കുന്നതിേും ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 
െുഗ  ാക്കുന്നതിേും   തെസ്സങ്ങളിലലാത്ത ഗതാഗതം 
ൊധയ ാക്കുന്നതിേു ാ ി ബി ബി ഐ എൻ എം െി എ ദെഗത്തിൽ 
ന്ത്പെർത്തിപ്പിദക്കണ്ടതിന്റവറ ന്ത്പാധാേയം രാജ്യങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 
പാെഞ്ചർ, കാർദഗാ ദന്ത്പാദട്ടാദക്കാൾ തീരു ാേങ്ങൾ എെുത്തതിേു ദശഷ്ം 
എംെിഎ ന്ത്പെർത്തേക്ഷ  ാക്കുന്നത്, കൂെുതൽ ഉപ-ന്ത്പാദേശിക 
െഹകരേം െളർത്തിവ െുക്കുന്നതിലൂവെ ബിബിഐഎൻ രാജ്യങ്ങൾ 
തമ്മിലുള്ള െയാപാരത്തിന്റവറ ും ആളുകളു ാ ുള്ള 
ആശ െിേി  ത്തിന്റവറ ും  ുഴുെൻ ൊധയതകളും തിരിച്ചറി ാൻ 
െഹാ ിക്കുകാ ും വചയ്യും. 

 

5. ബി ബി ഐ എൻ എം െി എ േെപ്പിലാക്കുന്നതിേുള്ള പാെഞ്ചർ, 

കാർദഗാ ദന്ത്പാദട്ടാദക്കാളുകൾ ദെഗത്തിൽ തീരു ാേിക്കുന്നതിേുള്ള 
േിർദ്ദിഷ്ട ഘട്ടങ്ങളും െ  ന്ത്ക ങ്ങളും ന്ത്പതിേിധികൾ അംഗീകരിച്ചു. 
ഏഷ്യൻ വഡെലപ്വ ന്റ് ബാെ് ദ ാഗത്തിന്റ ൊദെതികെും 
െിജ്ഞാേപരെു ാ  പിന്ത്ുേ േൽകി. 

 

േയൂ വഡൽഹി 
 ാർച്ച് 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. 

 


