Meetings of Joint Working Group and Project Steering
Committee on India-Nepal cross-border railway links held
in New Delhi (October 06-07, 2021 )
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ভারত-নেপাল আন্ত সীমান্ত নরল ন াগায াযগর বিষয়ে ন ৌথ ও়োব্কিং গ্রুপ
এিিং প্রযেক্ট বি়োবরিং ্বমটির বিঠ্গুবল ে়োবিবিযত অেুবিত হয়েযে
(অযক্টাির 06-07, 2021)
অক্টোবর 07, 2021
জোরর থোকো আন্তসীমোন্ত ররল সড়ক র োগোক্ োক্গর বোস্তবোয়ন এবং ররলওক্য় রসটক্র সোমরিক রিপোরিক
সহক্ োরগতোর প যোক্লোচনো করোর জনয ভোরত এবং রনপোল পঞ্চম র ৌথ ওয়োরকয ং গ্রুপ বো জক্য়ন্ট
ওয়োরকয ং গ্রুপ(ক্জডরিউরজ) এবং সপ্তম প্রক্জট রিয়োররং করমটির (রপএসরস) ববঠকগুরল 6-7
অক্টোবর 2021 তোররক্ে রিরিক্ত অনুরিত হক্য়ক্ে।ভোরক্তর তরফ রথক্ক রজডরিউরজ-র রনতৃ ত্ব
রিক্য়ক্েন ররলওক্য় মন্ত্রক্কর এগরজরকউটিভ রডক্রটর (ট্রোরফক ট্রোন্সক্পোক্টযশন-রেট) ডঃ মক্নোজ রসং,
এবং রপএসরস-র রনতৃ ত্ব রিক্য়ক্েন
রডরপএ-III
রবক্িশ মন্ত্রক্কর ুগ্ম সরচব শ্রী অনুরোগ ভু ষণ।
রনপোক্লর তরক্ফ উভয় ববঠক্কর জনয রনতৃ ত্ব রিক্য়ক্েন রভৌরতক পররকোঠোক্মো এবং পররবহন মন্ত্রক্কর
ুগ্ম সরচব মোননীয় রকশব কুমোর শমযো।
2. উভয়পি জয়নগর-কুথযো রসকশক্ন োত্রীবোহী রট্রন পররক্ষবো শুরু করোর জনয িযোন্ডোডয অপোক্রটিং
প্ররসরডওর(এসওরপ) এবং রোক্সৌল এবং কোঠমোন্ডুর মক্যয প্রস্তোরবত ব্রডক্গজ ররললোইক্নর ফোইনোল
রলোক্কশন সোক্ভয (এফএলএস)বো চূ ড়োন্ত স্থোক্নর সমীিো করোর জনয রমক্মোরোন্ডোম অব আন্ডোরিযোরন্ডং
(ক্মৌ) স্বোির কক্রক্ে। এসওরপ, নতু ন রসকশক্ন োত্রীবোহী রট্রন চোলোক্নোর প্র ুরিগত রিকগুরল প্রিোন
করক্ব এবং রনপোক্লর সোক্থ আসন্ন আন্তসীমোন্ত ররল র োগোক্ োগ ররল পররক্ষবো দ্রুত শুরু করোর
পথরনক্িয শক নরথ রহক্সক্ব কোজ করক্ব। প্রস্তোরবত রোক্সৌল-কোঠমোন্ডু ব্রডক্গজ ররলওক্য় লোইন ভোরত
এবং রনপোক্লর মক্যয র োগোক্ োগক্ক আরও বৃরি করক্ব।
3.
ভোরত সরকোক্রর অনুিোন সহক্ োরগতোয় রনরমযয়মোন ভোরত এবং রনপোক্লর মক্যয চোলু থোকো
জয়নগর-রবজোলপুর এবং র োগবোরন-রবরোটনগর ব্রডক্গজ ররলওক্য় লোইক্নর কোজ রনক্য় উভয়পি
আক্লোচনো কক্রক্ে। জয়নগর (ভোরত) রথক্ক কুথযো (ক্নপোল) প যন্ত সম্পূনয হওয়ো 34 রকক্লোরমটোর
িীর্য ররলওক্য় লোইক্ন োত্রীবোহী রট্রন পররক্ষবো চোলু করোর জনয প্র ুরিগত প্রস্তুরত রনক্য়ও প যোক্লোচনো
করো হক্য়ক্ে। রনপোক্লর পি রথক্ক এও জোনোক্নো হক্য়ক্ে র , দ্রুত চোলু করোর সুরবযোক্থয প্রক্য়োজনীয়
রনয়ন্ত্রণ পররকোঠোক্মোও স্থোপন করো হক্ব। কুথযো রথক্ক রবলোইপুর(17.25 রকরম) রসকশক্নর
ররললোইক্নর জনয রনপোক্লর তরফ রথক্ক আশ্বোস রিওয়ো হক্য়ক্ে র , অরতদ্রুত কোজ রশষ করোর জনয

তোরো প্রক্য়োজনীয় সুক্ োগসুরবযো প্রিোন করক্ব। উভয়পি, 18.6 রকরম িীর্য র োগোবোরন-রবরোটনগর
ররল সংক্ োগ সম্পূণয করোর জনয এবং অরতদ্রুত তো চোলু করোর জনয কোক্জর গরত বোড়োবোর রিক্ত্র
সহমত
হক্য়ক্েন।
4. রোক্সৌল-কোঠমোন্ডু ব্রডক্গজ ররলওক্য় সংক্ োগ এবং ররলওক্য় সংক্ োগ প্রক্জট রফজ-II -কোক্জর
অিগরত রনক্য়ও আক্লোচনো করো হক্য়ক্ে। িমতো বৃরি, লরজরিক সহক্ োরগতো এবং রনপোরল ররলওক্য়র
কমীক্ির প্ররশিণ সহ ররলওক্য় রসটক্র প্র ুরিগত সহক্ োরগতো বৃরি করোর জনয উভয়পি সহমত
হক্য়ক্ে।
রনউ রিরি
অক্টোবর07,2021

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.

