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 مالقات دوطرفہ سے حسینہ شیخ اعظم وزیر کی دیش بنگلہ کی اعظم وزیربھارتی 

 0202 مارچ، 27

 

 میں شکل کی سطح کی وفد نے حسینہ شیخ اعظم وزیر اور مودی نریندر اعظم وزیر کو مارچ 02 آج

 کامرس تجارت، تحفظ، کے ورثہ کے 2722 نے انہوں۔ کی چیت بات جامع بعد کے اس اور محدود

 شعبوں مختلف سمیت توانائی اور بجلی تعاون، دفاعی اور سالمتی تعاون، میں وسائل آبی ،کنکٹوٹی اور

 اور ٹکفن ،بڑے ڈیٹا ذہانت، مصنوعی نے اعظم وزرائے دونوں۔ لیا جائزہ کا پیشرفت والی ہونے میں

 افزائی حوصلہ بھی کی تعاون دوطرفہ میں شعبوں نئے جیسے استعمال معاشرتی کے توانائی جوہری

 اعظم وزیر۔ گیا کیا اتفاق پر دینے فروغ کو تبادلے مابین کے نوجوانوں مابین کے ممالک دونوں۔ کی

 اسٹارٹ میں ہندوستان اور کرنے دورہ کا ہندوستان کو تاجروں نوجوان 02 کے دیش بنگلہ نے مودی

 دعوت کرنے کی مالقات سے کیپٹلسٹس وینچر اور ہونے وابستہ سے نظام ماحولیاتی ایجادات اور اپ

 دی۔

ہندوستان کی  لئے کے عہدیداروں اور طلباء دیشی بنگلہ قیام، کے چیئر بنگابندھو میں یونیورسٹی دہلی

 شادنوٹا میں سال خصوصی اور اس ،کش پیش" اسکالرشپ جینتی سبورنجو" 2222 طرف سے

 اہم جیسے کرنے منعقد سرگرمیاں یادگار مشترکہ میں ممالک 27 افتتاح کے ساتھ ساتھ کے شوروک

 ۔گئے لئے فیصلے

 کردہ جاری سےکی طرف  ممالک اپنے پر موقع اہم اس پر طور مشترکہ نے اعظم وزرائے دونوں

 کو دیش بنگلہ نے ہندوستان دن جس ،دسمبر 20 نے فریقین دونوں۔ کی کشائی نقاب کی ٹکٹوں ڈاک

 ایشو) دیش بنگلہ نے اعظم وزیر۔ منانے پر اتفاق کیا "یوسد میتری"کیا تھا، کو  تسلیم پر طور باضابطہ

 کردار کے اعتراف میں میں آزادی جنگ کی دیش بنگلہکی  وںفوجیی ہندوستان میں( برہمنبیریا گنج،

 ۔کیا ادا شکریہ کا حسینہ شیخ اعظم وزیر پر کرنے تعمیر میموریل جنگی

 سنگ کا پیکجوں پانچ سے میں 8 کل کے پروجیکٹ ایکویشن پاور پور روپ نے اعظم وزرائے دونوں

 کا سہولیات بھون رابندر اور ہاٹس سرحدی 3 میں باری کوٹھیاور اس کے ساتھ ساتھ  رکھا، بھی بنیاد

 حال نے فریقین دونوں ،دینے کے لئے تقویت مزید عوام سے عوام کے مابین کنکٹوٹی کو۔ کیا افتتاح

 ڈھاکہ اور جلپائیگوری نیو پر لنک ریل ہلدیبری چلہتی قبل کے 2700 والی کی جانے بحال میں ہی

 ۔ہے کیا اتفاق بھی پر چالنے ایکسپریس میٹالی ٹرین مسافر مابین کے



 کی طرف سے نشاندہی کی گئی دیش بنگلہ اور دینے تقویت کو تعاون میں شعبے کے صحت

 کا دینے میں تحفے ایمبولینسز سپورٹ الئف 227 میں دیش بنگلہ نے ہندوستان پر، بنیاد کی ضروریات

۔ کی حوالے کے حسینہ شیخ اعظم وزیر چابی کی ایمبولینس پہلی نے مودی اعظم وزیر۔ کیا اعالن

 کے تحفے الکھ 30 میں جن ویکسین الکھ 220 کو عوام کے دیش بنگلہ نے حسینہ شیخ اعظم وزیر

 ۔کیا ادا شکریہ وزیر اعظم کا پر کرنے فراہم پر طور

 

 مابین کے سی سی این کے ممالک دونوں اور منصوبوں ترقیاتی اقدامات، تجارتی ،ڈیزاسٹر مینیجمنٹ

 ۔گئے کیے دستخط پر مفاہمت ناموں( 20) پانچ

 

و کہ درج ذیل لنک پر ج ہے گیا کیا جاری بیان مشترکہ مفصل ایک کے حوالے سے شعبوں کے تعاون

 documents.htm?dtl/33746/-https://www.mea.gov.in/bilateralدیکھا جا سکتا ہے۔ 
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