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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਅਤ ੇਬਗੰਲਾਦੇਸ਼ ਦ ੇਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਰਮਮਆਨ ਹਈੋ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤ ੇ
ਗੱਲਬਾਤ  

29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਮਰੰਦਰ ਮਦੋੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਮਹਮ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ 
ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।  

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਬਗੰਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ 
ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਪ੍ਮਵੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਮਦੱਤੀ। 
 

ਦੋਨਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈ ਸਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਆਪੋ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚ ੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਦੱਤੀ। 
 

ਦੋਵਾਾਂ ਨੇਤਾਵਾਾਂ ਨੇ SAARC ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਗ ਆਾਂ ਦਰਮਮਆਨ 15 ਮਾਰਚ ਨ ੰ ਹੋਏ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤ ੇਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਮਵੱਚ 
ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਖ ਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ SAARC COVID  -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਮਵੱਚ 15 
ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ COVID 19 ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣ ਦੀਆਾਂ ਕਮੋਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਮਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਢੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਿਾ ਮਨਰਮਾਣ ਦੇ 
ਪੱ੍ਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
 

ਦੋਵਾਾਂ ਆਗ ਆਾਂ ਨੇ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪ੍ਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ 
ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਾਇਮ ਰਮਹਣ ’ਤੇ ਤੱਸਲੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਾਂਝ ੇਇਮਤਹਾਸ, ਸਮਭਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਾਂ ਨ ੰ ਯਾਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਚੰਗੇ ਦ ਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ COVID -19 ਦੇ 
ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਆਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਪੈ੍ਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਮਵੱਚ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਆਰ ਰਮਹਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਦੱਤਾ। 
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਮਤਹਾਸਕ ਮ ਜੀਬ ਬਰਸ਼ੋ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸ਼ ੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਾਂ। 
 

ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ 
29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 

 

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. 

 
 


