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 کیا گیا کے حوالے دیش بنگلہکو  انجنوں گیج براڈ 01

 0202 جوالئی،27 

 کو انجنوں( جی بی) گیج براڈ 02 میں، تقریب منعقدہ کے حوالے کئے جانے کے انجنوں گیج براڈ آج

 وزیر اور نکرجیش ایس ڈاکٹر خارجہ، وزیر میں تقریباس  گیا، کیا روانہ دیش بنگلہ پر طور عملی

 برائے مملکت وزیر میں تقریب اس۔ شرکت کی نے گوئل پییوش جناب ،وصنعت تجارت اور ریلوے

 نور محمد ریلوے وزیر ،کے جانب سے دیش بنگلہ۔ کی شرکت بھی نے انگادی سریش جناب ریلوے

 کی حکومت دیش بنگلہ نے مومنعبد ال الکالمابو  ڈاکٹر خارجہ، امور برائے وزیر اور سوجن االسالم

 ریسیو کیا۔ کو انجنوں سے جانب

 کے دیش بنگلہ ،تحت کے امداد امدادی والی ملنے سے تعاون کے ہندوستان حوالگی، کی انجنوں ان

بھارت کی  دوران دورے کے کے میں بھارت 0202 اکتوبر، کے حسینہ شیخ محترمہ اعظم وزیر

 رکھتے مدنظر کو ضروریات کی ریلوے دیش بنگلہطرف سے کئے گئے وعدے کی تکمیل ہے۔ 

 بنگلہ سے انجنوں ان۔ ہے گیا کیا تبدیل سے طریقے مناسب کو انجنوں سے طرف ہندوستانی ہوئے،

 ۔گی ملے مدد میں سنبھالنے کو مقدار ہوئی بڑھتی کی ٹرینوں بردار مال اور مسافروں میں دیش

 

 مبنی پر احترام اور اعتماد باہمی ہوئے کرتے خطاب نے جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر پر موقع اس

 کہ کیا اظہار کا خوشی نے انہوں۔ ڈالی روشنی پر گہرائی کی تعلقات کی دیرینہ دیش بنگلہ - ہندوستان

 وہ کہ کیا اظہار کا بات اس اور کیا نہیں کم کو رفتار کی تعاون دوطرفہ نے مرض وبائی 02کووڈ 

 ۔ہیں منتظر کے میلوں سنگ مزید کے طرح اس میں )مجیب سالگرہ( بارشو مجیب تاریخی جاری

 کو کنکٹی ویٹی اور تجارت دوطرفہ نے گوئل پیوش جناب صنعت اور تجارت اور ریلوےبرائے  وزیر

 کی تعاون ریلوے میں دینے فروغ مزید کو داری شراکت معاشی مابین کے ممالک دونوں اور بڑھانے

 ۔دیا زور پر اہمیت

 

 لئے کے کرنے کم کو اثرات کے ضمر وبائی 02کووڈ  نے دیش بنگلہ اور ہندوستان میں، دنوں حالیہ

۔ ہے رہا پڑ خلل میں تجارت ذریعے کے سرحد زمینی کیونکہ ،الئی ہے تیزی میں تعاون ریل اپنے

 کی اشیاء ضروری سے پار سرحد نے ریل سے حیثیت کی حل دوستانہ ماحولیاتی اور کم الگت ایک



 کا تک اب کا ٹرینوں بردار مال میں مہینے کے جون نے فریقوں دونوں۔ ہے کی مدد میں ٹرانسپورٹ

 کے جانے لے مال خام اور سامان ضروری کو ٹرینوں بردار مال 021۔ ہے دیکھا تبادلہ زیادہ سے سب

 ہے۔ گیا کیا استعمال لئے

۔ ہے ہوا بھی آغاز کا خدمات ٹرین کنٹینر اور پارسل درمیان کے دیش بنگلہ اور ہندوستان میں، ہی حال

 ۔ہے توقع کی ہونے اضافہ نمایاں میں کار دائرہ کے تجارت طرفہ دو سے اس

 

 دہلی نئی

 0101 جوالئی، 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


