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ഇന്ന് മാർച്ച് 27 ന് പ്രധാനമപ്രി നദേപ്രദമാഡിയും പ്രധാനമപ്രി ഷെയ്ഖ് 

ഹസീനയും തേിൽ  നിയപ്രിതനിലയിലും  തുെർന്ന് ഷഡലിദേെൻ 

തലത്തിലുള്ളതുമായ ചർച്ചകൾ നെത്തി. 1971 മുതലുള്ള രാേമ്പേയം 
സംേക്ഷിച്ചുഷകാണ്ട് , വ്യാരാേം, വ്ാണിജ്യം, കണക്റ്റിവ്ിറി, 
ജ്ലദപ്സാതസ്സുകളിഷല സഹകേണം, സുേക്ഷ, പ്രതിദോധ സഹകേണം, ഊർജ്ജം 
തുെങ്ങിയ വ്ിവ്ിധ ദമഖലകളിഷല രുദോേതി അവ്ർ 

വ്ിലയിേുത്തി.ആർട്ടിഫിെയൽ ഇന്റലിജ്ൻസ് , ബൃഹത്തായ  ഡാറ, 

സാമ്പത്തിക സാദേതികത,ആണദവ്ാർജ്ത്തിന്ഷറ  സാമൂഹിക പ്രദയാേങ്ങൾ 

തുെങ്ങിയ രുതിയ ദമഖലകളിഷല  ഉഭയകക്ഷി സഹകേണം ഇേു 
പ്രധാനമപ്രിമാേും ദപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇേു ോജ്യങ്ങളും തേിലുള്ള യുവ്ജ്ന 

കകമാറം ദപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  ധാേണയായി. ഇരയയിഷല 

വ്യവ്സായ സംേഭം, നൂതന വ്ിേയകൾ ഉൾപ്പഷെയുള്ള രേിതസ്ഥിതികഷള  

തേിൽ  ബന്ധിപ്പിക്കാനും സംേംഭക മുതലാളിമാഷേ കാണാനും ഇരയ 
സരർശിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമപ്രി ദമാേി ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള 50 യുവ് 

സംേംഭകഷേ  ക്ഷണിച്ചു. 
 

ഡൽഹി സർവ്കലാശാലയിൽ ഒേു ബംേബന്ധു അധയക്ഷത സ്ഥാരിക്കുക, 

ബംഗ്ലാദേശ് വ്ിേയാർത്ഥികൾക്കും ഉദേയാേസ്ഥർക്കും 1000 "സുദബാർദനാ 
ജ്യരി സ്ദകാളർെിപ്പുകൾ" വ്ാഗ്ോനം ഷചയ്യുക, ഈ പ്രദതയക വ്ർെത്തിൽ 

ൊഡിദനാട്ടദൊദറാക്ക് തുറക്കുക, 19 ോജ്യങ്ങളിൽ സംയുക്ത അനുസ്മേണ 

പ്രവ്ർത്തനങ്ങൾ നെത്തുക തുെങ്ങിയ സുപ്രധാന തീേുമാനങ്ങൾ 

എെുക്കുകയുണ്ടായി  
 

ഈ സുപ്രധാന അവ്സേത്തിൽ ഇേു പ്രധാനമപ്രിമാേും സംയുക്തമായി 
അതത് ോജ്യങ്ങൾ രുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പുകൾ രുറത്തിറക്കി. ഇരയ 
ഔദേയാേികമായി ബംഗ്ലാദേശിഷന അംേീകേിച്ച േിനമായ ഡിസംബർ 06 

"കമപ്തിേിവ്ാസ്" ആയി ആദ ാെിക്കാൻ ഇേുോജ്യങ്ങളും 
സേതിച്ചു.ബംഗ്ലാദേശിഷല വ്ിദമാചന യുദ്ധത്തിൽ ഇരയൻ കസനികേുഷെ 
സംഭാവ്നഷയ മാനിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിൽ (അെുേഞ്ച്, പ്ബഹ്മൻബാേിയ) ഒേു 



യുദ്ധസ്മാേകം സ്ഥാരിച്ചതിന് പ്രധാനമപ്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ഖക്ക് നരി 
രറഞ്ഞു. 
 

േൂരൂർ രവ്ർ ഇവ്ാദകേെൻ ദപ്രാജ്ക്റ്റിന്ഷറ ഷമാത്തമുള്ള 8 ൽ അഞ്ച് 
രാദക്കജ്ുകൾക്കും േണ്ട് പ്രധാനമപ്രിമാർ തറക്കലലിെൂകയും , 3 അതിർത്തി 
വ്ാണിജ്യ ദകപ്രങ്ങൾ, കുതിബാേിയിഷല േവ്ീപ്ര ഭവ്ൻ സൗകേയങ്ങൾ എന്നിവ് 

ഉദ് ാെനം ഷചയ്ഖതു. വ്യക്തിേത സമ്പർക്കം കൂെുതൽ 

ശക്തിഷപ്പെുത്തുന്നതിനായി, 1965 ൽ ഉള്ള ചിലഹതി ഹൽേിബാേി ഷറയിൽ ലിേ് 
അെുത്തിഷെ രുനസ്ഥാരിച്ചു  നയൂ ജ്ൽരായ്ഖേുേിയ്ഖക്കും ധാക്കയ്ഖക്കുമിെയിൽ 

ഒേു രാസഞ്ചർ ഷപ്െയിൻ - മിറാലി എക്റ്സ്പ്രസ് പ്രവ്ർത്തിപ്പിക്കാനും 
ഇേുരക്ഷവ്ും അനുകൂലിച്ചു . 
 

ആദോേയദമഖലയിഷല സഹകേണം ശക്തിഷപ്പെുത്തുന്നതിനും ബംഗ്ലാദേശ് 

സൂചിപ്പിച്ച ആവ്ശയകതകളുഷെ അെിസ്ഥാനമാക്കിയും 109 ജ്ീവ്ൻ േക്ഷ 

ആംബുലൻസുകൾ ബംഗ്ലാദേശിന് സോനിക്കുന്നതായി പ്രഖയാരിച്ചു. 
ആേയഷത്ത ആംബുലൻസിന്ഷറ താദക്കാൽ പ്രധാനമപ്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ഖക്ക് 
കകമാറി. 102 ലക്ഷം വ്ാക്റ്സിനുകൾ നൽകിയതിൽ പ്രധാനമപ്രി ഷെയ്ഖ് 

ഹസീന പ്രധാനമപ്രിദയാട് നരി രറഞ്ഞു. ഇതിൽ 32 ലക്ഷം  ബംഗ്ലാദേശിഷല 

ജ്നങ്ങൾക്ക് സോനമായി നൽകി. 
 

േുേരനിവ്ാേണ പ്രവ്ർത്തനങ്ങൾ, വ്യാരാേ രേിഹാേ നെരെികൾ, വ്ികസന 

രദ്ധതികൾ, േൾഫ് ോജ്യങ്ങളിഷല എൻസിസി എന്നിവ് സംബന്ധിച്ച ഇേു 
ോജ്യങ്ങളും തേിൽ അഞ്ച് (05) ധാേണാരപ്തങ്ങളിൽ ഒപ്പുവ്ച്ചു. 
 

സഹകേണ ദമഖലകഷളക്കുറിച്ച് വ്ിശേമായ സംയുക്ത പ്രസ്താവ്ന 

രുറഷപ്പെുവ്ിച്ചു, അത് https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33746/ 

എന്നതിൽ കാണാവ്ുന്നതാണ് 

 

ധാക്ക  

മാർച്ച് 27 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. 

 

 


