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বাাংলাদেশদে 10 টি ব্রডদেজ ললাদোদ াটিভ  হস্তান্তর 

জলুাই 27,2020 

 

আজ এেটি হস্তান্তর অনুষ্ঠাদন, পররাষ্ট্র ববষয়ে  ন্ত্রী ড. এস. জয়শাংের এবাং লরল এবাং বাবিজয ও 
বশল্প  ন্ত্রী শ্রী পীযুষ লোয়াল ভারুু্য়াবল পতাো লনদে 10 টি ব্রডদেজ ললাদোদ াটিভ ইবিন বাাংলাদেদশ 
লেরি েরদলন। এই অনুষ্ঠাদন লরল েবত ন্ত্রী শ্রী সুদরশ অঙ্গাবেও উপবিত বিদলন। বাাংলাদেদশর 
সরোদরর তরফ লেদে লরলওদয়  ন্ত্রী  হম্মে নুরুল ইসলা  সুজান এবাং পররাষ্ট্র ববষয়ে  ন্ত্রী ড. 
আবুল োলা  আবেলু ল াদ ন ললাদোদ াটিভ ইবিনগুবলদে গ্রহি েদরন। 

ভারত সরোদরর অনুোন সহদযাবেতার অধীদন এই ললাদোদ াটিভ ইবিনগুবলর হস্তান্তর,  বাাংলাদেদশর 
 হা বত েধান  ন্ত্রী লশখ হাবসনার অদটাবর 2019-এ ভারত সফর োদল তাদে লেওয়া গুরুত্বপূিু 
অঙ্গীোরদে পূরি েরল। বাাংলাদেদশর লরলওদয়র েদয়াজন অনুসাদর এই ললাদোদ াটিভ ইবিনগুবলদে 
ভারদতর তরফ লেদে উপদযােী েদর লতালা হদয়দি। এই ললাদোদ াটিভ ইবিনগুবল বাাংলাদেদশর 
ক্র বধু ান যাত্রীদেন এবাং  ালোবের েদয়াজনীয়তাদে সা াল বেদত সাহাযয েরদব। 

এই অনুষ্ঠাদন বলদত বেদয়, পররাষ্ট্র ববষয়ে  ন্ত্রী ড. জয়শাংের পারস্পবরে ববশ্বাস এবাং শ্রদ্ধার 
বভবিদত ভারত-বাাংলাদেদশর স য় পরীবিত ম ত্রীর েভীরতার েোর উপদর লরখাপাত েদরদিন। 
বতবন তার খবুশ বযক্ত েদর বদলদিন লয, লোবভড অবত াবর বিপাবিে সহদযাবেতার েবতদে হ্রাস 
েরদত পাদরবন এবাং র্লদত োো  ুবজব বদষু এই রে  আদরা েদয়েটি উদেখদযােয  ুহুদতুর বেদে 
বতবন তাাঁবেদয় রদয়দিন বদলও জাবনদয়দিন।  

লরল এবাং বাবিজয ও বশল্প  ন্ত্রী শ্রী পীযুষ লোয়াল বিপাবিে বাবিজয এবাং সাংদযােদে বাোদনার 
জনয  ও েইু লেদশর  দধয অেুননবতে অাংশীোরীদে আরও লজারোর েরার জনয লরলওদয় 
সহদযাবেতার গুরুত্বর উপদর লরখাপাত েদরন। 

  



সাম্প্রবতে োদল, সেে সী ান্ত পদে বাবিজয বববিত হবার োরদি লোবভড 19 অবত াবরর েভাবদে 
েশব ত েরার জনয ভারত এবাং বাাংলাদেশ তাদের লরল সহদযাবেতাদে ববৃদ্ধ েদরদি। সাশ্রয়ের এবাং 
পবরদবশ বান্ধব হবার োরদি, সী ান্ত লপবরদয় অতযাবশযে পিযসা গ্রী পবরবহদন লরল সাহাযয েদর 
োদে। উভয় পিই লেদখদিন লয, জনু  াদস সবদেদে লবশী  ালোবে যাতায়াত েদরদি। অতযাবশযে 
পিয সা গ্রী এবাং োাঁর্া াল পবরবহদন ল াট 103 টি  ালোবে বযবহৃত হদয়দি। 

সম্প্রবত, পাদসুল এবাং েদেনার লেন পবরদষবাও ভারত এবাং বাাংলাদেদশর  দধয যাতায়াত েদরদি। 
এটি বিপাবিে বাবিদজযর সুদযাে উদেখদযােযভাদব ববৃদ্ধ েদর বদল আশা েরা যায়। 

 

বনউ বেবে 

জলুাই 27,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



      


