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నేడు అంటే మార్చి 27న, ప్రధాన మంత్రర నర్ ంద్ర మోదీ మర్చయు ప్రధాన మంత్రర షేక్ హసీనా ప్ర్చమిత 
స్థా యిలో అలాగ  ఆ తర్థాత ప్రత్రనిధి బ ంద్ం స్థా యి విధానంలో సమగ్రమ ైన చర్ిలు జర్చపథర్ు. 1971 నాటి 
వథర్సత్ాానిి ప్ర్చర్క్షంచడం, వథణిజయం, వర్తకం మర్చయు అనుసంధానత, నీటి వనర్ులోో  సహకథర్ం, భద్రత 
మర్చయు ర్క్షణ సహకథర్ం, విద్ుయత్ మర్చయు ఇంధనం సహా వివిధ ర్ంగథలోో  ప్ుర్ోగ్త్రని చర్చించార్ు. కొతత  
ర్ంగథల ైన ఆర్చిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బిగ్ డేటా, ఫిన్స టెక్ మర్చయు అణు శకతత యొకక స్థమాజికప్ర్మ ైన 
అనువర్తనాలను కూడా ఇర్ువుర్ు ప్రధానులు పర ర త్హ ంచార్ు. ఇర్ు దేశథల మధయ యువత ర్థకపర కలను 
పర ర త్హ ంచడానికత అంగీకర్చంచార్ు. భార్త్ లో స్థి రి్ప లు అలాగ  నవకలపన ప్ర్థయవర్ణ వయవసాలత్ో 
అనుసంధానానికత మర్చయు వ ంచర్ కథయపిటలిసుి లను కలుసుకోవడానికత బంగథో దేశ కు చ ందిన 50 మంది 
యువ ఎంటరపరరనయయర్్ కు భార్త్ ను సంద్ర్చశంచడానికత ప్రధాన మంత్రర మోదీ ఆహానం ప్లికథర్ు. 
 
ఢషలో్ల యూనివర్చ్టీలో బంగ్బంధు ఛ ైర్ ను న లకొలపడం, బంగథో దేశ విదాయర్ుా లు మర్చయు అధికథర్ులకు 1000 
‘‘సువర్ణజయయత్ర స్థకలర్ షిప లు’’ భార్త్ అంద్జ యడం, ఈ విశేష సంవత్ర్ంలో షథదీనోటా షర ర్ఖ్ ను త్ ర్వడం 
అలాగ  19 దేశథలోో  సంయుకత స్థార్క కథర్యకలాపథలను నిర్ాహ ంచడం వంటి కీలకమ ైన నిర్ణయాలను 
తీసుకునాిర్ు. 
 
ఈ చిర్సార్ణీయమ ైన సంద్ర్థానిి ప్ుర్సకర్చంచుకొని తమతమ దేశథలు విడుద్ల చేసిన తపథలా 
స్థి ంప్ులను ఇర్ువుర్ు ప్రధాన మంతరర లు సంయుకతంగథ ఆవిషకర్చంచార్ు. బంగథో దేశ ను భార్త్ అధికథర్చకంగథ 
గ్ుర్చతంచిన డషసరంబర్ 6వ త్ేదీని ‘‘మ ైతీర దివస్’’గథ వేడుక జర్చపేంద్ుకు ఇర్ు ప్క్ాలు అంగీకర్చంచాయి. బంగథో దేశ 
విముకతత యుద్ధంలో భార్తీయ సరైనికుల సహకథర్థనికత గ్ుర్చతంప్ుగథ బంగథో దేశ లో (అశుగ్ంజ్, బరా హాన్స బార్చయా) 
యుద్ధ స్థార్కథనిి న లకొలుపతరనింద్ుకు గథను ప్రధాన మంత్రర షేక్ హసీనాకు ప్రధాన మంత్రర ధనయవథదాలు 
త్ లియజ శథర్ు. 
 



ర్ూప్పపర్ విద్ుయత్ తర్లింప్ు పథర జెకి్ యొకక మొతతం 8 వథటిలో 5 పథయక జీల కోసం కూడా ఇర్ువుర్ు ప్రధాన 
మంతరర లు ప్ునాది ర్థయి వేశథర్ు. 3 సర్చహద్ుు  మార్ెకటలో  మర్చయు కుథిబార్చలో ర్వంద్ర భవన్స 
సద్ుపథయాలను పథర ర్ంభంచార్ు. ప్రజల మధయ అనుసంధానతను మర్చంత బలోపేతం చేయడానికత త్ాజాగథ 
ప్ునర్ుద్ధర్చంచిన 1965కు ముంద్ునాటి ఛిలహాటి హాలిుబార్చ ర్ెైలు లింకుపరై నయయ జలాపయ గ్ుర్చ మర్చయు ఢాకథ 
మధయ మిత్ాలి ఎక్్ పరరస్ పేర్ుత్ో ఒక ప్రయాణికుల రైె్లును నడషపేంద్ుకు కూడా ఇర్ుప్క్ాలు అంగీకర్చంచాయి. 
 
ఆర్ోగ్య ర్ంగ్ంలో సహకథర్థనిి బలోపేతం చేసుకోవడానికత అలాగ  బంగథో దేశ సయచించిన అవసర్థల ఆధార్ంగథ, 
బంగథో దేశ కు 19 పథర ణాధార్ అంబుల ను్లను భార్త్ బహుమత్రగథ ప్రకటించింది. మొద్టి అంబుల ను్ 
త్ాళాలను ప్రధాన మంత్రర షేక్ హసీనాకు ప్రధాన మంత్రర మోదీ అంద్జ శథర్ు. 102 లక్షల వథయకత్నోను 
అందిసుత నింద్ుకు గథను ప్రధాన మంత్రరకత ప్రధాని షేక్ హసీనా ధనయవథదాలు త్ లియజ శథర్ు, ఇంద్ులో 32 
లక్షల వథయకత్నోను బంగథో దేశ ప్రజలకు బహుమత్రగథ భార్త్ ఇస్రత ంది. 
 
విప్తరత  నిర్ాహణ, వథణిజయ ప్ర్చషథకర్ చర్యలు, అభవ దిధ  పథర జెకుి ల ర్ంగథలోో  మర్చయు ఇర్ు దేశథల ఎన్స సీసీల 
మధయ మొతతం ఐద్ు (5) అవగథహన ఒప్పందాల (ఎంఓయూ)పరై సంతకథలు జర్చగథయి. 
 
సహకర్చంచుకున ేర్ంగథల ర్ూప్ుర్ ఖలను త్ లియజ సయత  వివర్ణాతాక సంయుకత ప్రకటనను జార్ీ చేశథర్ు, దీనిి 
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33746/ లో చయడవచుి. 
 
ఢాకల 
మార్చి 27, 2021 
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