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ਅੱਜ 27 ਮਾਰਚ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ 

ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਰਵੱਚ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਰਵਆਪ੍ਕ ਰਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਰਵਰਾਸਤ ਨ ੰ 

ਬਰਕ਼ਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਵਪ੍ਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਾਂ ਰਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰੱਰਖਆ ਭਾਈਵਾਲੀ, 

ਰਬਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰਲਆ। ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਾਂ 

ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਜਵੇਂ ਆਰਟੀਰਿਰਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰਬਗ ਡੇਟਾ, ਰਿਨ ਟੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ  ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਾਰਜਕ ਉਪ੍ਯੋਗ 

ਰਵੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨ ੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਰਮਆਨ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਨ ੰ ਭਾਰਤ 

ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਵੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ੍ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ 

ਸਕਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ ਰਮਲ ਸਕਣ। 
 

ਬੈਠਕ ਰਵੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਿੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਵੇਂ ਰਦੱਲੀ ਰਵਸ਼ਵਰਵਰਦਆਲੇ ਰਵੱਚ ਬੰਗਬੰਧ  ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ, 

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ 1000 “ਸੁਬਰਨ ਜਯੰਤੀ ਵਜੀਰਫ਼ਆਾਂ" ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼, 

ਇਸ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ੍ੇ ਸ਼ਾਦੀਨੋਟਾ ਸ਼ੋਰੋਕ ਖੋਲ੍ਣਾ ਅਤੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ ਕਰਨਾ।  
 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਡਾਕ 

ਰਟਕਟਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ। ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨ ੰ 

'ਮੈਤਰੀ ਰਦਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਆਸ਼ ਗੰਜ, ਬਰਾਹਮਣਬਾਰੀਆ) 

ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਰਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਸਪ੍ਾਹੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਰਵੱਚ ਜੰਗੀ ਸਮਾਰਕ 

ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  
 

ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਰ ਪ੍ਪ੍ੁਰ ਪ੍ਾਵਰ ਰਨਕਾਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੱੁਲ 8 ਪ੍ੈਕੇਜਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਪ੍ੰਜ ਪ੍ੈਕੇਜਾਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪ੍ੱਥਰ 

ਰੱਰਖਆ, ਕੁਥੀਬਾਰੀ ਰਵੱਚ 3 ਸਰਹੱਦੀ ਹਾਟਾਾਂ ਅਤੇ ਰਰਬੰਦਰ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨ ੰ ਹੋਰ 

ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਾਂ ਪ੍ੱਖਾਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ ਮੁੜ ਰਸਰਜੇ ਗਏ 1965 ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਦੇ ਰਚਲਾਹਾਟੀ-ਹਲਦੀਬਰੀ ਰੇਲ 

ਰਲੰਕ 'ਤ ੇ ਰਨਊ ਜਲਪ੍ਾਈਗੁੜੀ ਅਤ ੇਢਾਕਾ ਦਰਰਮਆਨ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਮਤਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰ ੇ

ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। 
 



ਰਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਸਰਹਯੋਗ ਨ ੰ ਹੋਰ ਮਜਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜਰ ਰਤਾਾਂ ਦੇ 

ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨ ੰ 109 ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਐਂਬ ਲੈਂਸਾਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 

ਪ੍ਰਹਲੀ ਐਂਬ ਲੈਂਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨ ੰ ਸੌਂਪ੍ੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ 

102 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਟੀਰਕਆਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਰੰਦਰ  

ਮੋਦੀ  ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
 

ਕੁਲ ਰਮਲਾਕੇ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਰਮਆਨ ਰਬਪ੍ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਪ੍ਾਰ ਉਪ੍ਚਾਰ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ, ਰਵਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ NCC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ੰਜ (05) ਸਮਝੌਰਤਆਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ।  
 

ਸਰਹਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਵਸਥਾਰਤ ਸਾਾਂਝਾ ਰਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਜੋ https://www.mea.gov.in/ 

bilateral -documents.htm?dtl/33746/ 'ਤੇ ਪ੍ਰੜ੍ਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਢਾਕਾ  

27 ਮਾਰਚ, 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. 

 


