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আজি মাৰ্চ  27 তাজিখে, প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নখিন্দ্ৰ মমাদী আিু প্ৰধান মন্ত্ৰী মেে হাজৰ্নাই জিসৃ্তত আখ াৰ্না 
কখি সীমািদ্ধ আিু তাি জিছত প্ৰজতজনজধ-স্তি ধিখে। মতওঁখ াখক জিজিন্ন মেত্ৰত মহাৱা প্ৰগজত জনিীেে 
কখি যাি জিতিত আজছ  1971 ৰ্নি আেযান সংিেে কিা, িাজেিয, িযৱসায় আিু সংখযাগ, ি  
সম্পদত সহখযাজগতা, সুিো আিু প্ৰজতিো সহখযাজগতা, েমতা আিু শজি। দখুয়া প্ৰধান মন্ত্ৰীখয় জিিেীয় 
সহখযাজগতা উৎসাজহত কখি নতুন মেত্ৰসমূহত মযখন আৰ্টচ জিজৰ্খয়  ইখেজ খিন্স, জিগ ডাটা, জিন মটক্  
আিু জনউজিয়াি শজিি সামাজিক প্ৰখয়াগ। দখুয়ােন মদশি মািত যুৱ জিজনময় কজিিল  মাজি মহাৱা হয়। 
প্ৰধান মন্ত্ৰী মমাদীখয় িাং াখদশি িিা 50িন যুৱ উখদযাগীক িািত ভ্ৰমে কজিিল  আমন্ত্ৰে িনাই 
িািতি ষ্টাটচ আি আিু উদ্ভাৱন িজিখৱশতন্ত্ৰি সসখত সংখযাগ কজিিল  আিু প্ৰকল্প িুজঁিিাদীক  গ 
কজিিল । 
 
গুিুত্বিূেচ জসদ্ধাি জকছুমান ম াৱা হয় মযখন জদল্লী জিেজিদযা য়ত এক িংগিনু্ধ িদ স্থািন, িাং াখদশী 
জশোৰ্থী আিু জিষয়াসক ক িািখত 1000 "স্বেচ িয়িী িৃজি" প্ৰদান, এই জিখশষ িছিত স্বাধীনতা স্বিক 
মুকজ  আিু 19েন মদশত যুটীয়া স্মিে কাযচসূৰ্ী আখয়ািন। 
 
দখুয়ািন প্ৰধান মন্ত্ৰীখয় যুটীয়ািাখৱ জনি জনি মদশত িাজি কিা ডাক ৰ্টকট মুকজ  কখি এই ঐজতহাজসক 
উি েত। দখুয়া িেই মাজি হয় জডখৰ্ম্বি 06 জদনখটাক, জযজদনা িািখত িাং াখদশক আনুষ্ঠাজনকিাখৱ 
স্বীকৃত কজিজছ , "সমত্ৰী জদৱস" জহৰ্াখি উদ যািন কজিিল । প্ৰধান মন্ত্ৰীখয় প্ৰধান মন্ত্ৰী মেে হাজৰ্নাক 
ধনযিাদ জ্ঞািন কখি িাং াখদশত (অখশাগঞ্জ, ব্ৰহ্মেিাজিয়া) এক যুদ্ধ স্মািক স্থািন কিাি িাখি, 
িাং াখদশি মুজি যুদ্ধত িািতীয় মসনাি অৱদানি স্বীকৃজত জহৰ্াখি। 
 
দইুিন প্ৰধান মন্ত্ৰীখয় িূিিূি শজি অিসািে প্ৰকল্পি মুঠ 8টা জিতিি িাঁৰ্টা মিখকিি এক আধাি জশ া 
স্থািন কখি, 3েন সীমা হাট আিু  কুজৰ্থিাড়ীত িিীন্দ্ৰ িৱন সুজিধা উখিাধন কখি। মানৱ সংখযাগ 
অজধক শজিশা ী কিাি িাখি, দখুয়া িেই মাজি হয় এক যাত্ৰীিাহী মি  - জমতা ী এক্সখপ্ৰছ ৰ্ ািল , 
জনউ ি িাইগুড়ী আিু ঢাকাি মািত মশহতীয়ালক িুনখিাদ্ধাি কিা প্ৰাক 1965 জৰ্ াহাটী হাল্ডীিাড়ী মি  
সংখযাগত। 
 
স্বাস্থয েণ্ডত সহখযাজগতা িুনি ি ৱৎ কজিিল  আিু িাং াখদখশ উখল্লে কিা প্ৰখয়ািনি জিজিত, িািখত 
িাং াখদশল  109েন িীৱন সমৰ্থচন এমু্বখ ঞ্চি উিহাি ম াষো কখি। প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নখিন্দ্ৰ মমাদীখয় 
প্ৰৰ্থমেন এমু্বখ ঞ্চি ৰ্াজি প্ৰদান কখি প্ৰধান মন্ত্ৰী মেে হাজৰ্নাক। প্ৰধান মন্ত্ৰী মেে হাজৰ্নাই িািতি 



প্ৰধান মন্ত্ৰীক ধনযিাদ জ্ঞািন কখি িাং াখদশি িনগেক 102  াে প্ৰজতখষধক মযাগান ধিাি িাখি, যাি 
জিতিত 32  াে উিহাি আজছ । 
 
জিিযচয় িজিৰ্া ন, িাজেিয প্ৰজতকািমূ ক উিায়, জিকাশ প্ৰকল্প আিু দখুয়ােন মদশি মািি এনজৰ্জৰ্ি 
মািত মুঠ িাঁৰ্েন (05) িুিািুজিি স্মািকিত্ৰ স্বােি কিা হয়। 
 
সহখযাজগতাি মেত্ৰখিাি জিৱিে কিা এক জিসৃ্তত যুটীয়া জিিৃজত িাজি কিা সহখছ জয ইয়াত ৰ্াি িিা 
যায় https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33746/ 
 
ঢাকা 
27 মািচ  2021 
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