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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 9 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਮਆਨ 

‘ਮੈਤਰੀ ਸੇਤ ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ 
7 ਮਾਰਚ, 2021  

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 9 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੰ  12 ਵਜ ੇਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ 

ਦਰਸਮਆਨ ‘ਮੈਤਰੀ  ੇਤ ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਰਪੁ੍ਰਾ ਸਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਨੀ ਾਂਹ ਪ੍ਿੱਥਰ ਵੀ ਰਿੱਖਣਗੇ। 
  

‘ਮੈਤਰੀ  ੇਤ ’ ਪੁ੍ਲ਼ ਫੇਨੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਸਤਰਪੁ੍ਰਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਸਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ  ੀਮਾ ਦੇ 

ਦਰਸਮਆਨ ਵਸਹੰਦੀ ਹੈ। ‘ਮੈਤਰੀ  ੇਤ ’ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ ਵਧਦੇ ਦਵੁਿੱਲੇ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀਪ੍ ਰਨ  ਬੰਧਾਾਂ 

ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇ  ਪੁ੍ਲ਼ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਸਵਕਾ  ਸਨਗਮ ਸਲਸਮਸਟਡ ਨੇ 133 

ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1.9 ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁ੍ਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਬਰ ਮ ਨ ੰ  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਰਾਮਗੜਹ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਦਰਸਮਆਨ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ 

ਅਸਧਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁ੍ਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ। ਇ  ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਰਪੁ੍ਰਾ ‘ਗੇਟਵੇ ਆਵ੍ ਨੌਰਥ ਈ ਟ’ ਬਣ 

ਜਾਵੇਗਾ ਸਕਉਾਂਸਕ  ਬਰ ਮ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਚਟਗਾਓ ਾਂ (Chittagong) ਪੋ੍ਰਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਸ ਰਫ 80 ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਬਰ ਮ ਸਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗਰੇਸਟਡ ਚੈਿੱਕ ਪੋ੍ ਟ  ਥਾਸਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀ ਾਂਹ ਪ੍ਿੱਥਰ ਵੀ ਰਿੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਹਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਦਰਸਮਆਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨ ੰ  ਅ ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਿੱਤਰ-ਪ੍ ਰਬੀ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ 

ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਵ ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਨਰਸਵਘਨ 

ਆਵਾਜਾਈ ਸਵਿੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਡ ਪੋ੍ਰਟ  ਅਥਾਸਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦਆੁਰਾ ਲਗਭਗ 232 

ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਸਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼੍ਸਹਰ ਸਵਿੱਚ ਉਨਾਕੋਟੀ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਹੈਿੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨ ੰ  ਖੋਵਾਈ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਹੈਿੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 

ਐਿੱਚਐਿੱਚ-208 ਦਾ ਨੀ ਾਂਹ ਪ੍ਿੱਥਰ ਵੀ ਰਿੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਸਵਕਲਸਪ੍ਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਢਾਾਂਚਾ ਸਵਕਾ  ਸਨਗਮ ਸਲਸਮਸਟਡ ਦਆੁਰਾ 1078 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 80 

ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਐਿੱਨਐਿੱਚ 208 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਲਆ ਸਗਆ ਹੈ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਵਕਸ ਤ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਲਹ ਾ  ੜਕਾਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗ,ੇ 

ਸਜਨਹਾਾਂ ਸਵਿੱਚ 63.75 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦਾ ਸਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਰਪੁ੍ਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ   ਾਰੇ ਮੌ ਮਾਾਂ ਸਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
  



ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾ  ਯੋਜਨਾ (ਸ਼੍ਸਹਰੀ) ਦੇ ਤਸਹਤ 40978 ਮਕਾਨਾਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗ,ੇ ਸਜਨਹਾਾਂ ‘ਤੇ 813 ਕਰੋੜ 

ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰਤਲਾ  ਮਾਰਟ ਸ ਟੀ ਸਮਸ਼੍ਨ ਦੇ ਤਸਹਤ ਬਣੇ 

ਇੰਟੀਗਰੇਸਟਡ ਕਮਾਾਂਡ ਐਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ  ੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 
  

ਇ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਮੋਟਰ  ਟੈਂਡ ਸਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਕਾਰ ਪ੍ਾਰਸਕੰਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼੍ੀਅਲ ਕੰਪ੍ਲੈਕ  

ਦੇ ਸਵਕਾ  ਲਈ ਨੀ ਾਂਹ ਪ੍ਿੱਥਰ ਰਿੱਖਣਗੇ। ਇ  ਨ ੰ  ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਵਕਸ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਚਬੁਾਗਨ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅਿੱਡੇ ਤਿੱਕ ਦੋ ਲੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਚਾਰ ਲੇਨ ਤਿੱਕ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ  ੜਕ ਨ ੰ  

ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨੀ ਾਂਹ ਪ੍ਿੱਥਰ ਰਿੱਖਣਗੇ। ਅਗਰਤਲਾ  ਮਾਰਟ ਸ ਟੀ ਸਮਸ਼੍ਨ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ 96 

ਕਰੋੜ ਰਪੁ੍ਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
 

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. 


