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           ২০২১ ররঃ 

 

প্রেস রবজ্ঞরি 

 

১৯৯৬ সনন স্বাক্ষররত গঙ্গার পারন বণ্টন চুরির অওতায় ২০২১ সননর ০১ যানুয়ারর হনত  ৩     পয যন্ত বাংানদল ও ভারনতর মনে গঙ্গার পারন বণ্টন 

সম্পরকযত তথ্য ও উপাত্ত। 

 

১২ রিনসম্বর ১৯৯৬ তাররনখ স্বাক্ষররত গঙ্গার পারন বণ্টন চুরি নুযায়ী েরত বছর ০১ যানুয়ারর প্রথনক ৩১ প্রম পয যন্ত দল -রদন ওয়ারী রভরত্তনত চুরির  

সংরি -১ নুযায়ী রনম্নবরণ যতভানব ফারাক্কায় ব্ধ গঙ্গার েবাহ ভারত ও বাংানদনলর মনে বণ্টন করা হয়ঃ 

  

ফারাক্কায় পারন োপ্যতা ভারনতর ংল বাংানদনলর ংল 

৭০,০০০ রকউনসক বা কম ৫০% ৫০% 

৭০,০০০ রকউনসক প্রথনক ৭৫,০০০ রকউনসক বরলষ্ট েবাহ ৩৫,০০০ রকউনসক 

৭৫,০০০ রকউনসক বা প্রবলী ৪০,০০০ রকউনসক বরলষ্ট েবাহ 

 

তনব লতয অনছ প্রয, বাংানদল ও ভারত উভনয়আ ১১ মার্ য প্রথনক ১০ প্রম সময়কান একটি বাদ রদনয় একটি দল -রদন নুক্রনম গ্যারারিযুিভানব ৩৫,০০০ 

রকউনসক পারন পানব। প্রস নুসানর বাংানদল ১১-২০ মার্ য, ০১-১০ এরে এবং ২১-৩০ এরে এ রতনটি দল -রদন এ গ্যারারিযুি ৩৫,০০০ রকউনসক 

গঙ্গার পারন পানব। ন্যরদনক ভারত ২১-৩১ মার্ য, ১১-২০ এরে এবং ০১-১০ প্রম এ রতনটি দল -রদন এ গ্যারারিযুি ৩৫,০০০ রকউনসক গঙ্গার পারন পানব।   

২০২১ সননর ০১ যানুয়ারর হনত বাংানদল ও ভারনতর মনে ১৯৯৬ সননর চুরির উপনরাি সূত্রমনত ফারাক্কায় গঙ্গার পারন বণ্টন কায যক্রম শুরু হনয়নছ। 

র্রত বছর ০১ যানুয়ারর হনত ৩     পয যন্ত ভারত ও বাংানদল প্রয পররমাণ গঙ্গার পারন প্রপনয়নছ তার উপাত্ত রনম্নরূপঃ 

(পারনর পররমাণ রকউনসনক) 

সময় 

ফারাক্কায় োি 

গঙ্গার পারনর 

প্রমাট পররমাণ 

চুরির সংরি-১ এর বণ্টন ফর্ম যা নুযায়ী 

বাংানদনলর হারি যঞ্জ প্রসতু 

পনয়নি োি পররমাণ 

ফারাক্কায় োপ্য 

বাংানদনলর 

রহস্যা 

ফারাক্কায় োি 

বাংানদনলর 

রহস্যা 

ফারাক্কায় োপ্য 

ভারনতর রহস্যা 

ফারাক্কায় োি 

ভারনতর রহস্যা 

যানুয়ারর 

০১-১০ ৯৩,৯৫৭ ৫৩,৯৫৭ ৫৩,৯৫৭ ৪০,০০০ ৪০,০০০ ৬৯,১১৪ 

  -২  ৮৪,৫ ৮ ৪৪,৫ ৮ ৪৪,৫ ৮ ৪ ,    ৪ ,    ৫৫,২২৪ 

২ -৩  ৮৭, ৩৬ ৪৭, ৩৬ ৪৭, ৩৬ ৪ ,    ৪ ,    ৫২,৫   

        

  -   ৮৩,৬ ৭ ৪৩,৬ ৭ ৪৩,৬ ৭ ৪ ,    ৪ ,    ৫ ,৮৭৩ 

  -২  ৭৩,৬৮৩ ৩৫,    ৩৫,    ৩৮,৬৮৩ ৩৮,৬৮৩ ৪ ,৩ ৮ 

২ -২৮ ৬৭,২৯৪ ৩৩,৬৪৭ ৩৩,৬৪৭ ৩৩,৬৪৭ ৩৩,৬৪৭ ৩৯,    

     

    -   ৬২,৪ ২ ৩ ,২   ৩ ,২   ৩ ,২   ৩ ,২   ৩৬,৯৭৮ 

    -২  ৫৯,৫২২ ৩৫,    ৩৫,    ২৪,৫২২ ২৪,৫২২ ৩৬,৩৯৩ 

  ২ -৩  ৫৮,৫৪৪ ২৩,৫৪৪ ২৩,৫৪৪ ৩৫,    ৩৫,    ৩ ,  ২ 

     

    -   ৫৭,৮৬২ ৩৫,    ৩৫,    ২২,৮৬২ ২২,৮৬২ ৩৩,৫৮২ 

    -২  ৫৬, ৪৫ ২ , ৪৫ ২ , ৪৫ ৩৫,    ৩৫,    ৩ , ৭৮ 

 ২ -৩  ৫৫,৩৫২ ৩৫,    ৩৫,    ২ ,৩৫২ ২ ,৩৫২ ৩৩,৩৪৪ 

   

   -   ৫৩,৮৩৯  ৮,৮৩৯  ৮,৮৩৯ ৩৫,    ৩৫,    ২৮, ৪২ 

   -২  ৬৩,৯ ৪ ৩ ,৯৫৭ ৩ ,৯৫৭ ৩ ,৯৫৭ ৩ ,৯৫৭ ৩ ,৩৩৬ 

 ২ -৩  ৮ ,৭ ৪ ৪ ,৭ ৪ ৪৫,৬৫৮ ৪ ,    ৩৬, ৪৬ ৫ ,৯৬৬ 
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              (নমাঃ মাহমুদুর রহমান)    

   সদস্য   

      প্রযৌথ নদী করমলন, বাংানদল 

 

 


