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মার্চ  27, 2021 
আজ 27 মার্চ , প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী এবং প্রধানমন্ত্রী মেখ হাসিনা প্রাথসমকভারব বযসিগত এবং 
পেবতীরত মেসিরগেন পর্চারেে ফেমযারে িবচাঙ্গীণ মতসবসনমে করেন। 1971 িারিে ঐসতহয বজাে 
মেরখ তাাঁো বযবিা, বাসণজয ও িংরর্াগ, জি িম্পদ, িুেক্ষা ও প্রসতেক্ষা, সবদযুৎ ও জ্বািাসন িহ 
সবসভন্ন মক্ষরে িহরর্াসগতাে উন্নেরনে সবষরে আরিার্না করেন। উভে প্রধানমন্ত্রী কৃসেম বুসিমত্তা, 
সবগ মেো, সফন মেক এবং পােমাণসবক েসিে িামাসজক প্ররোরগে মরতা নতুন মক্ষরে সিপাসক্ষক 
িহরর্াসগতারক উৎিাহ মদন। দ'ুমদরেে মরধয ইেুথ এক্সরর্ঞ্জ প্রর্ারে ি্মতত হন। প্রধানমন্ত্রী মমাদী 
বাংিারদরেে 50জন তরুণ উরদযািারক ভােরত স্টােচ  আপ ও ইরনারভেন ইরকাসিরস্টরমে িারথ িংরর্াগ 
স্থাপন এবং উরদযাগপসত ধনী বযসিরদে িারথ মর্াগারর্ারগে জনয ভােত িফরেে আমন্ত্রণ জানান। 
 
সদসি সবশ্বসবদযািরে বঙ্গবনু্ধ মর্োে প্রসতষ্ঠা, বাংিারদেী সেক্ষাথী ও আসধকাসেকরদে জনয 1000 
"িুবণচ জেন্তী বসৃত্ত" প্রদান, এই সবরেষ বছরে 'স্বাধীনতা িড়ক' উরিাধন এবং 19টি মদরে মর্ৌথ 
স্মেণীে কার্চক্ররমে মরতা গুরুত্বপূণচ সিিান্ত গ্রহণ কো হে। 
 
উভে প্রধানমন্ত্রী এই গুরুত্বপূণচ মুহূরতচ  তারদে সনজ সনজ মদে মথরক প্রকাসেত স্টযাম্পগুসি মর্ৌথভারব 
উরমার্ন করেন। মর্ সদন ভােত আনুষ্ঠাসনকভারব বাংিারদেরক স্বীকৃসত সদরেরছ, মিই 06 সেরিম্বে 
তাসেখটি উভে পক্ষ "মমেী সদবি" সহিারব উদর্াপন কেরত ি্মতত হে। বাংিারদরেে মুসির্ুরি 
ভােতীে মিনযরদে অবদারনে স্বীকৃসতস্বরূপ বাংিারদরে (আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাসড়ো) র্ুিস্মােক স্থাপরনে 
জনয প্রধানমন্ত্রী মেখ হাসিনারক ধনযবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী মমাদী। 
 
মমাে 8টি রূপপুে পাওোে ইভাক্যযরেেন প্রকরেে মরধয পাাঁর্টি পযারকরজে সভসত্তপ্রস্তে স্থাপন করেন দইু 
প্রধানমন্ত্রী, এবং ক্যঠিবাসড়রত 3টি িীমান্ত হাে এবং েবীন্দ্রভবন উরিাধন করেন। জনিংরর্াগ আেও 
মজােদাে কোে জনয, উভে পক্ষই প্রাক্ 1965 িারিে সর্িাহাটি-হিদীবাড়ী মেি মর্াগারর্ারগে 
পুনরুিাে করে সনউ জিপাইগুসড় এবং ঢাকাে মরধয সমতািী এক্সরপ্রি নারম একটি র্ােীবাহী মেন 
র্ািারত ি্মতত হরেরছ। 
 
স্বাস্থয খারত িহরর্াসগতা মজােদাে কেরত এবং বাংিারদে সনধচাসেত প্ররোজনীেতাে সভসত্তরত ভােত 
বাংিারদেরক 109টি িাইফ িারপােচ  অযাম্বুরিন্স উপহাে মদওোে কথা ম াষণা করেরছ। অযাম্বুরিরন্সে 
র্াসব প্রধানমন্ত্রী মেখ হাসিনাে হারত তুরি মদন প্রধানমন্ত্রী মমাদী। বাংিারদরেে জনগরনে জনয 102 



িক্ষ ভযাসক্সন, র্াে মরধয 32 িক্ষ উপহােস্বরূপ, মদওোে জনয প্রধানমন্ত্রীরক ধনযবাদ জানান 
প্রধানমন্ত্রী মেখ হাসিনা। 
 
উভে মদরেে এনসিসিে মরধয দরুর্চাগ বযবস্থাপনা, বাসণজয প্রসতকাে বযবস্থা, উন্নেন প্রকে সবষরে 
পাাঁর্টি (05) িমর াতা স্মােক স্বাক্ষসেত হরেরছ। 
 
িহরর্াসগতা মক্ষেগুসিে রূপরেখা সনরে একটি জাসে কো সবেদ মর্ৌথ সববসৃত মদখা র্ারব এখারন 
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33746/ 

 

ঢাকা 
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