
Prime Minister to inaugurate ‘Maitri Setu’ between India 

and Bangladesh 
March 07, 2021 

ഇന്ത്യയ്ക്കും ബുംഗ്ലാദേശിനകമിടയ്ക്കള്ള ‘മമത്രി 

ദേരക’ ത്രധാനമത്ന്ത്ി മാരകച്ചക 9നക ഉേകഘാടാനും ചെയ്കും 
7 ਮਾਰਚ, 2021  

 

ഇന്ത്യയ്ക്കും ബുംഗ്ലാദേശിനകമിടയ്ക് കള്ള 'മമത്രി ദേരക' 2021 മാരകച്ചക 9 ഉച്ചയ്ക് ക 

12മണി്ക ത്രധാനമത്ന്ത്ി ത്ശീ നദരത്രദമാേി വിഡിദയ്ാ ദ ാണകഫറനകേിുംഗിലൂടട 

ഉേകഘാടനും ടെയ്കും. െടങ്ങിലക, ത്രിരകരയ്ിടല നിരവധി രശ്ചാത്തല 

രദ്ധരി ളക ത്രധാനമത്ന്ത്ി ഉേകഘാടനും ടെയ്ക യ്കും രറ്ല്ലിടക യ്കും ടെയ്കും. 

 

ത്രിരകര േുംസ്ഥാനവകും ബുംഗ്ലാദേശകും രമ്മിലകള്ള അരിരകത്തി്ിടയ്ിലൂടട 

ഒഴക കന്ന ടഫനി നേിയ്ിലാണക 'മമത്രി ദേരക' രാലും നിരകമ്മിച്ചിരി്കന്നരക. 

'മമത്രി ദേരക' എന്ന ദരരകരടന്ന ഇന്ത്യയ്കും 

ബുംഗ്ലാദേശകും രമ്മിലക വളരകന്നകവരകന്ന േൗഹൃേബന്ധത്തിനകടറയ്കും 

ഉഭയ് ക്ഷിബന്ധങ്ങളകടടയ്കും ത്രരി മാണക. 133 ദ ാടിരൂര 

രദ്ധരിടെലവിലക ദേശീയ് മഹദവ രശ്ചാത്തലേൗ രയ വി േന 

ദ ാരകപ്പദറഷനക ലിമിറ്റഡക (നാഷണലക മഹദവയ്കേക ആനകറക 

ഇനകത്ഫാേകത്ടച്ചരക ടഡവലപ്പകടമനകറക ദ ാരകപ്പദറഷനക ലിമിറ്റഡക) ആണക 

രാലത്തിനകടറ നിരകമ്മാണും ഏടറ്റടകത്തരക. 1.9  ിദലാമീറ്റരക നീളും വരകന്ന രാലും 

ഇന്ത്യയ്ിടല േത്ബൂമിടന ബുംഗ്ലാദേശിടല രാുംഗഡകമായ്ി ബന്ധിപ്പി്കും. ഇരക 

ഇന്ത്യയ്കും ബുംഗ്ലാദേശകും രമ്മിലക വയാരാരത്തിലകും ജനങ്ങളകടട േഞ്ചാരത്തിലകും 

ഒരക രകരിയ് അദ്ധയായ്ും വിളുംബരും ടെയ്കന്നരായ്ിരി്കും. േത്ബൂമിലക നിന്നകും 

ടവറകും 80  ിദലാമീറ്റരക മാത്രമകള്ള ബുംഗ്ലാദേശിടല െിത്തദഗാുംഗക 

രകറമകഖവകമായ്കള്ള ത്രദവശനമാരകഗ്ഗമാ കന്നദരാടടാപ്പും ഈ ഉേകഘാടനദത്താടട 

ത്രിരകര ' വട്ക ിഴ്ിനകടറ ത്രദവശനമാരകഗ്ഗവകമാ കും. 

 

േത്ബൂമിലക േുംദയ്ാജിര ടെ്കദരാസ്റ്റക സ്ഥാരി്കന്നരിനകള്ള രറ്ല്ലിടലകും 

ത്രധാനമത്ന്ത്ി നിരകവഹി്കും. ഇരക രണ്ടകരാജയങ്ങളകും രമ്മിലകള്ള െര്ിനകടറയ്ൂും 

യ്ാത്ര്ാരകടടയ്കും േഞ്ചാരും േകഗമമാ്ക യ്കും 

വട്ക ിഴ്നക േുംസ്ഥാനങ്ങളിടല ഉലകപ്പന്നങ്ങളക് ക രകരിയ് വിരണി 

അവേരങ്ങളക ലഭയമാ്ക യ്കും ബുംഗ്ലാദേശിലക നിന്നകും ഇന്ത്യയ്ിലക നിന്നകമകള്ള 

യ്ാത്ര്ാരകടട രടേരഹിരമായ് യ്ാത്ര ടള േഹായ്ി്ക യ്കും ടെയ്കും. 

ഏ ദേശും 232 ദ ാടി രൂരയ്കടട അടങ്കലിലക ലാനകറക ദരാരകട്ടക അദരാറിറ്റി ഓഫക 

ഇന്ത്യയ്ാണക ഈ രദ്ധരി ഏടറ്റടകത്തിരി്കന്നരക. 



 

മ ലാഷഹാറിലക ഉനാദ്ാട്ടി ജില്ലാ ആസ്ഥാനദത്തയ്കും ദഖാദവ ജില്ലാ 

ആസ്ഥാനദത്തയ്കഗ രമ്മിലക ബന്ധിപ്പി്കന്ന എനക.എച്ചക 208നകും ത്രധാനമത്ന്ത്ി 

രറ്ല്ലിടകും. ഇരക എനക.എച്ചക 44നക ഒരക ര രും രാര നലക ക യ്കും ടെയ്കും. 1078 

ദ ാടി ടെലവിലക നാഷണലക മഹദവ ആനകറക ഇനകത്ഫാേകത്ടച്ചരക ടഡവലപ്പകടമനകറക 

ദ ാരകപ്പദറഷനക ലിമിറ്റഡാണക 80  ിദലാമീറ്റരക മേരകഘയമകള്ള ഈ എനക.എച്ചക 208 

രദ്ധരി ഏടറ്റടകത്തിരി്കന്നരക. 

 

േുംസ്ഥാന ഗവണകടമനകറക 63.75 ദ ാടി ോമ്പത്തി  

മകരലകമകട്ിലക വി േിപ്പിച്ച േുംസ്ഥാന മഹദവ ളകും ജില്ലാ ദറാഡക ളകും 

ത്രധാനമത്ന്ത്ി ഉേകഘാടനും ടെയ്കും. അവ ത്രിരകരയ്ിടല ജനങ്ങളക് ക എല്ലാ 

 ാലാവസ്ഥയ്ിലകും ബന്ധിപ്പി്ലക നലക കും. 

 

ത്രധാനമത്ന്ത്ി ആവാേക ദയ്ാജന( നഗരും)  ീഴിലക 813 ദ ാടി രൂര മകട്ി 

നിരകമ്മിച്ച 40,978 വീടക ളകും ത്രധാനമത്ന്ത്ി ഉേകഘാടനും ടെയ്കും. അഗരകത്തല 

സ്മാരകട്ടക േിറ്റി മിഷനക  ീഴിലക നിരകമ്മിച്ച േുംദയ്ാഗിച്ച  മാനകറക ആനകറക 

 ണകദത്ടാളക ടേനകററകും അദേഹും ഉേകഘാടനും ടെയ്കും. 

 

അരിനകരകറടമ ഓളകഡക ദമാദട്ടാരക സ്റ്റാനകറിലക ബഹകരല  ാരകരാരക്ിുംഗിനകടറയ്കും 

വയാരാര േമകച്ചയ്ത്തിനകടറ വി േനത്തിനക ദവണ്ടിയ്കള്ള രറ്ല്ലിടലകും 

ത്രധാനമത്ന്ത്ി നിരകവഹി്കും. ലിച്ചകബാഗാനക മകരലക എയ്രകദരാരകട്ടക വടര 

നിലവിലകള്ള രണ്ടകവരി രാര നാലക വരിയ്ാ്ി വീരി ൂട്ടകന്നരിനകള്ള 

രറ്ല്ലിടലകും അദേഹും നടത്തകും. 96 ദ ാടി രൂര രദ്ധരിടെലവിലക അഗരകത്തല 

സ്മാരകട്ടക േിറ്റി മിഷനാണക ഈ ത്രവരകത്തി നടപ്പാ്കന്നരക. 

 

ਨਵੀਂ ਦ ਿੱਲੀ 

7 ਮਾਰਚ, 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. 


