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ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶଖ ହସନିାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଦବୈଠକ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 2021 

ଆଜ ି27 ମାର୍ଚ୍ଚଦର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶଖ ହସନିା ସୀମିତ ଏବଂ ପଦର ପ୍ରତନିଧିୀସ୍ତରୀୟ 
ବସୃି୍ତତ ଆଦଲାଚନା କରଥିିଦଲ। 1971 ର ଇତହିାସ ସଂରକ୍ଷଣ, ବାଣିଜୟ, ବୟାପାର ଏବଂ ସଂଦ ାଗୀକରଣ, ଜଳ ସମବଳ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 

ସହଦ ାଗ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ସହଦ ାଗ, ଶକି୍ତ ଏବଂ ଉଜଚା ସଦମତ ବଭିିନ୍ନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଅଗ୍ରଗତରି ଦସମାଦନ ସମୀକ୍ଷା କରଥିିଦଲ। 
କୃତ୍ରମି ବୁଦ୍ଧମିତା, ବଗି୍ ଡାଟା, ଫିନ୍ ଦଟକ୍ ଏବଂ ଆଣବକି ଶକି୍ତର ସାମାଜକି ପ୍ରଦୟାଗ ପର ିନୂତନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 

ସହଦ ାଗକୁ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିଦଲ। େୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର  ୁବ ବନିମିୟ କା ଚୟକ୍ରମକୁ ଦପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିାକୁ ସହମତ ିପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାେୀ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର 50 ଜଣ  ୁବ ଉେୟମଙୁି୍କ ଭାରତର ଷ୍ଟାଟଚଅପ୍ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଇଦକାସଷି୍ଟମ୍ ସହତି ସଂଦ ାଗ କରବିା 

ଏବଂ ଉେୟମି ପୁଞି୍ଜପତମିାନଙୁ୍କ ଦଭଟବିା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିଦଲ। 

େଲି୍ଲୀ ବଶି୍ୱବେିୟାଳୟଦର ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ ଦଚୟାର ପ୍ରତଷି୍ଠା, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ଛାତ୍ର ତଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା 1000 "ସବୁଦନଚା ଜୟନ୍ତୀ 
ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ”ି ପ୍ରୋନ, ଏହ ିବଦିଶଷ ବଷଚଦର ଶାେଦିନାଟା ଦଶାଦରାକ ଦଖାଲିବା ଏବଂ 19ଟ ିଦେଶଦର ମଳିତି ସୃ୍ମତଚିାରଣ କା ଚୟକ୍ରମ 
ଆଦୟାଜନ କରବିା ଭଳ ିଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଚ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆି ାଇଛ।ି 

ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳତି ଭାଦବ ନଜି ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଜାର ିକରା ାଇଥିବା ଡାକ ଟକିଟଗୁଡକୁି ଉଦନମାଚନ କରଥିିଦଲ। 6 ଡଦିସମବରକୁ "ଦମୈତ୍ରୀ 
େୱିସ” ଭାବଦର ପାଳନ କରବିାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜ ିଦହାଇଥିଦଲ, ଦ ଉଁେନି ଭାରତ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଭାଦବ ସ୍ୱୀକୃତ ି
ଦେଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ମୁକି୍ତ  ୁଦ୍ଧଦର ଭାରତୀୟ ଦସୈନକିଙ୍କ ଅବୋନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ (ଆଶୁଗଞ୍ଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣବରଆି) ଦର 

 ୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନମିଚାଣ କରଥିିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶଖ ହସନିାଙୁ୍କ ଧନୟବାେ ଅପଚଣ କରଥିିଦଲ। 

େୁଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁପୁର ପାୱାର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦମାଟ 8ଟ ିପୟାଦକଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟ ିପାଇଁ ଭିତ୍ତପି୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରଥିିଦଲ ଏବଂ 
କୁଠବିାରୀଠାଦର 3ଟ ିସୀମା ହାଟ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରଥିିଦଲ। ଦଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସଂଦ ାଗୀକରଣକୁ ଆହୁର ିମଜବୁତ କରବିା 
ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ନୂତନ  ାତ୍ରୀବାହୀ ଦେନ୍ - ମିତାଲି ଏକ୍ସଦପ୍ରସକୁ ନୂଆ ଜଳପାଇଗଡୁ ିଏବଂ ଢାକା ମଧ୍ୟଦର ପନୁଃ ସ୍ଥାପିତ ଦହାଇଥିବା 

ପ୍ରାକ 1965 ଚଲିାହାଟ ିହାଲଡବିାରୀ ଦରଳ ଲିଙ୍କଦର ଚାଲୁ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଦହାଇଥିଦଲ। 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସହଦ ାଗକୁ ମଜବୁତ କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସଚୂତି ଆବଶୟକତା ଅନୁ ାୟୀ ଭାରତ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶକୁ 
109 ଜୀବନ ସହାୟତାକାରୀ ଆମବଲୁାନସ ପ୍ରୋନ କରବିାକୁ ଦ ାଷଣା କରଛି।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାେୀ ପ୍ରଥମ ଆମବୁଲାନସର ଚାବ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଦଶଖ ହସନିାଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରଥିିଦଲ। ଭାରତ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶବାସୀଙୁ୍କ 102 ଲକ୍ଷ ଟୀକା ପ୍ରୋନ କରଥିିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶଖ ହସନିା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାେୀଙୁ୍କ ଧନୟବାେ ଜଣାଇଥିଦଲ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟୀକା ଉପହାର ଭାବଦର ପ୍ରୋନ କରା ାଇଥିଲା। 

 



ବପି ଚୟୟ ପରଚିାଳନା, ବାଣିଜୟ ସଧୁାର ପେଦକ୍ଷପ, ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ େୁଇ ଦେଶର ଏନସସି ିମଧ୍ୟଦର ସମୁୋୟ ପାଞ୍ଚଟ ି(05) ଏମଓୟୁ 

ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଦହାଇଛ।ି 

ସହଦ ାଗର ଦକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକି ଉପଦର ଏକ ବସୃି୍ତତ ମିଳତି ବବୃିତ୍ତ ିଜାର ିକରା ାଇଛ ି ାହା https://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/33746/ ଦର ଉପଲବ୍ଧ। 

ଢାକା 

ମାର୍ଚ୍ଚ 27, 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. 


