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ଦବୈଠକ 

 ାର୍ଚ୍ଚ 08, 2022 

7-8  ାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଦର ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ବବିଆିଇଏନ ଏ ଭିଏ ଉପଦର ଭାରତ, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଏବଂ ଦନପାଳ  ଧ୍ୟଦର ଏକ ଦବୈଠକ 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଦବୈଠକଦର ଭୁଟାନ ପଯଚୟଦବକ୍ଷକ ଭାବଦର ଭାଗ ଦନଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି େଳର ଦନତୃତ୍ୱ 
ଦବୈଦେଶକି ବୟାପାର  ନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗମ ସଚବି ଶ୍ରୀ ତୀ ସି୍ମତା ପନ୍ତ ଦନଇଥିଦଲ। ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ପ୍ରତନିଧିି େଳର ଦନତୃତ୍ୱ ଦବୈଦେଶକି 
ବୟାପାର  ନ୍ତ୍ରଣାଳୟଦର  ହା ନଦିଦଚଶକ (େକି୍ଷଣ ଏସଆି) ଶ୍ରୀ ଏ.ଟ.ିଏ  ଦରାକବୁଲ୍ ହକ୍ ଦନଇଥିଦଲ। ଦନପାଳ ପ୍ରତନିଧିି େଳର ଦନତୃତ୍ୱ 
ଦନଇଥିଦଲ ଦଭୌତକି ଭିତ୍ତଭୂି ି ଏବଂ ପରବିହନ  ନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗମ ସଚବି ଶ୍ରୀ ଦକଶବ କୁ ାର ଶ ଚା। ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ଭୁଟାନ େୂତାବାସର 
ପ୍ରଥ  ସଚବି ଶ୍ରୀ ଥିନଲି ନରବୁ ଭୁଟାନ ପଯଚୟଦବକ୍ଷକ େଳର ଦନତୃତ୍ୱ ଦନଇଥିଦଲ। 

2. ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଭାରତ ଏବଂ ଦନପାଳ  ଧ୍ୟଦର ଯାତ୍ରୀବାହୀ, ବୟକି୍ତଗତ ଏବଂ  ାଲବାହୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ନ ିଦନ୍ତ ବବିଆିଇଏନ ଦ ାଟର ବାହାନ ଚୁକି୍ତନା ା (ଏ ଭିଏ) କୁ କାଯଚୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକୀୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ  ାଲବାହୀ 

ଦପ୍ରାଦଟାକଲ ଉପଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଏହ ିଦବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦହାଇଥିଲା। 15 ଜୁନ 2015 ଦର ଏହ ିଚୁକି୍ତନା ା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଦହାଇଥିଲା। 
ଦକାଭିଡ-19  ହା ାରୀ ଆରମ୍ଭ ଦହବା ପଦର ଏହା ଗପୁର ପ୍ରଥ  ଦବୈଠକ। ଗତ ଦବୈଠକ ଦେବୃଆରୀ 2020 ଦର ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ 

ଦହାଇଥିଲା। 

3. ଭାରତ, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଏବଂ ଦନପାଳ ଦ୍ୱାରା ବବିଆିଇଏନ ଏ ଭିଏକୁ କାଯଚୟକାରୀ କରବିା ନ ିଦନ୍ତ ତନି ିଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଦହବାକୁ 

ଥିବା ଏକ ଏ ଓୟୁ ଏହ ିଦବୈଠକଦର ଚୂଡାନ୍ତ ଦହାଇଛ।ି ଭୁଟାନ ଏ ଭିଏର ଅନୁଦ ାେନ ପାଇଁ ବଚିାର କରୁଛ।ି ବବିଆିଇଏନ ଏ ଭିଏର 
କାଯଚୟାନୱୟନ ପାଇଁ ସଦବଚାର୍ଚ୍ ସ୍ତରଦର େଆିଯାଇଥିବା ପ୍ରତଶୁିତଗିୁଡକୁି  ଦନ ପକାଇ ପ୍ରତନିଧିି ାଦନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଓୟୁକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରବିାକୁ 

ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରଥିିଦଲ। 

4. ଏହ ିଦେଶଗୁଡକି  ଧ୍ୟଦର ବାଣଜିୟ ଏବଂ ଦଲାକ ାନଙ୍କ  ଧ୍ୟଦର ଦଯାଗାଦଯାଗକୁ ସଗୁ  କରବିା ପାଇଁ ଅବାଧ ଯାତାୟତ ନ ିଦନ୍ତ 

ପ୍ରତନିଧିି ାଦନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବବିଆିଇଏନ ଏ ଭିଏକୁ କାଯଚୟକାରୀ କରବିାର ଗରୁୁତ୍ୱ ଉପଦର ଦଜାର ଦେଇଥିଦଲ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ  ାଲବାହୀ 
ଦପ୍ରାଦଟାକଲକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କର ିଏ ଭିଏକୁ କାଯଚୟକାରୀ କରବିା ଦ୍ୱାରା ବବିଆିଇଏନ ଦେଶଗୁଡକି  ଧ୍ୟଦର ଉପ-ଆଞ୍ଚଳକି ସହଦଯାଗକୁ ବୃଦ୍ଧ ି

କର ିବାଣିଜୟ ଏବଂ ଦଲାକ ାନଙ୍କ  ଧ୍ୟଦର ସଂଦଯାଗୀକରଣର ପୂର୍ଣ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହୃେୟଙ୍ଗ  କରବିାଦର ସାହାଯୟ  ିଳବି। 

 



5. ବବିଆିଇଏନ ଏ ଭିଏର କାଯଚୟକାରତିା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ  ାଲବାହୀ ଦପ୍ରାଦଟାକଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ କରବିାକୁ ପ୍ରତନିଧିି ାଦନ ନଦିଷି୍ଟ 

ପେଦକ୍ଷପ ଏବଂ ସ ୟସୀ ା ଉପଦର ସହ ତ ଦହାଇଥିଦଲ। ଏସଆିନ ଦଡଭଲପଦ ଣ୍ଟ ବୟାଙ୍କ ଏହ ିଦବୈଠକଦର ଦବୈଷୟିକ ଓ ଜ୍ଞାନ 
ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରଥିିଲା। 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

 ାର୍ଚ୍ଚ 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. 

 


