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বাাংলাদেশক ১০টা ব্ৰডদেজ ৰেল ইঞ্জিন হস্তান্তে 
২৭জলুাই, ২০২০ 
 
আজি অনুজিত এক হস্তান্তৰ কাৰ্্যযসূচীৰ িজৰয়তত ভাৰতৰ বৈতেশীক মন্ত্ৰী ড. এছ. িয়শংকৰৰ লগতত 
ৰৰল, ৈাজিিয আৰু উতেযাগ মন্ত্ৰী জিয়ুষ ৰগাতেতল ভাছ্ুৰেল িদ্ধজততৰ ৈাংলাতেশ অজভমূখী ১০টা 
ব্ৰডতগি ৰৰল ইজিন ৰ্যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কতৰ। অনুিানতটাত ৰকন্দ্ৰীয় ৰাজিযক ৰৰল মন্ত্ৰী, সুতৰশ 
আংগাজ়িও উিজিত থাতক। ৈাংলাতেশৰ তৰফৰ িৰা ৰৰলমন্ত্ৰী নুৰুল ইছলাম সুিন আৰু বৈতেশীক 
মন্ত্ৰী ড. আৈুল কালাম আব্দুল মজমতন ৈাংলাতেশ চৰকাৰৰ বহ ৰৰল ইজিন ৰকইটা গ্ৰহন কতৰ। 

 
ভাৰত চৰকাৰৰ অনুোন সহায়তাৰ অধীনত আগৈত াো এই ৰৰল ইজিন ৰকইটাৰ হস্তান্তৰ কাৰ্্যযসূচীৰ 
িজৰয়তত, ২০১৯ ৈষ্ৰ অতটাৈৰ মাহত ৈাংলাতেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰশখ হাজছনাৰ ভাৰত ভ্ৰমিৰ 
কালতছাোত প্ৰোন কৰা প্ৰজতশ্ৰুজত ৈাস্তৈাজয়ত কৰা হয়। ৈাংলাতেশ ৰৰলতেৰ প্ৰতয়ািনীয়তাৰ প্ৰজত 
লক্ষ্য ৰাজখ এই ৰৰল ইজিন ৰকইটা ভাৰতৰ তৰফৰ িৰা ৰ্যথাৰ্যথ ৰূিত বতয়াৰ কৰা বহতছ। 
ৈাংলাতেশত ৰৰল ৰ্যাত্ৰী আৰু মালৈাহী ৰৰল চলাচলৰ ৈজধ্ত মাত্ৰাৰ জেশতটাত, এই ইজিন ৰকইটা 

ৈাৰুকক সহায়ক হৈ। 

 
অনুিানতটাত জনিৰ ৈযক্তৈয প্ৰোন কজৰ, ভাৰতৰ বৈতেজশক মন্ত্ৰী ড. এছ. িয়শংকতৰ, ইজতমতধযই 
প্ৰজতজিত িৰস্পৰীয় জৈশ্বাস আৰু সন্মানৰ ওিৰত আধাজৰত, ভাৰত-ৈাংলাতেশৰ মািত অৈযাহত 
থকা গভীৰ সম্পক্ৰ জৈষতয় উতেখ কতৰ। ৰতেঁ ও এই জৈষয়ত সতন্তাষ প্ৰকাশ কজৰ কয় ৰৰ্য ৰকাজভড 
অজতমাৰীতয় েতুয়াখন ৰেশৰ জিিাক্ষ্ীক সহতৰ্যাজগতাৰ গজত ৰকাতনা কাৰিততই মন্থৰ কজৰ ৰিতলাো নাই 
আৰু লগতত এই ৈত্া ৰপ্ৰৰি কতৰ ৰৰ্য ৈত্মাতন অৈযাহত থকা ঐজতহাজসক মুজিৈ-ৈাতচ্াৰ ৰক্ষ্ত্ৰততা 
এতন ৈহুততা মাইলৰ সূজত িািন কজৰৈৰ ৈাতৈ ভাৰত সাি।ু 

 
ৰৰল, ৈাজিিয আৰু উতেযাগ মন্ত্ৰী শ্ৰী জিয়ুষ ৰগাতেতল, জিিাক্ষ্ীক ৈাজিিয আৰ ু সংতৰ্যাগ উন্নয়নৰ 
লগতত েতুয়াখন ৰেশৰ মািত অথ্কনজতক অংশীোজৰত্ব ৈৃজদ্ধ কৰাৰ জেশত, ৰৰলতে সহতৰ্যাজগতাৰ 
গুৰুত্বক আঙুজলয়াই জেতয়। 

 
ৰশহতীয়াকক, ৰকাজভড-১৯ৰ ফলত েতুয়াখন ৰেশৰ মািত িল-সীমান্ততৰ ৰ্যাতায়াত ৈযেিা ৈযাহাত বহ 
িৰাত ভাৰত আৰু ৈাংলাতেতশ এই অজতমাৰীৰ প্ৰভাে হ্ৰাস কজৰৈকল িৰস্পৰৰ মািত ৰৰলতে 



সহতৰ্যাজগতা ৈৃজদ্ধ কজৰতছ। এই ৰৰল চলাচল, কম খৰজচ আৰ ু িাজৰিাজচ্ক জেশৰ িৰা অনুকুল 
সমাধান জহচাতি েতুয়াখন ৰেশৰ মািত অতযােশযকীয় সামগ্ৰী সৰৈৰাহৰ ৰক্ষ্ত্ৰত ৰ্যতথি সহায়ক বহ 
িজৰতছ। িনু মাহত েতুয়াখন ৰেশৰ মািত সৈ্াজধক মালৈাহী ৰৰলৰ চলাচল বহতছ। অতযােশযকীয় 
সামগ্ৰী আৰ ুৰকেঁ চা মাল সৰৈৰাহৰ ৈাতৈ প্ৰায় ১০৩ খন মালৈাহী ৰৰল ৈযেহাৰ কৰা বহতছ। 

 

ৰশহতীয়াকক ভাৰত আৰ ুৈাংলাতেশৰ মািত িাতচ্ল আৰু কতেইনাৰ ৰৰল ৰসোও আৰম্ভ কৰা বহতছ। 
ইয়াৰ ফলত জিিাক্ষ্ীক ৈাজিিযৰ িজৰসৰ ৈহুগুতি ৈৃজদ্ধ িাৈ ৈুজল আশা কৰা বহতছ। 

 

নতুন ঞ্জেল্লী 
২৭ জলুাই, ২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


