
Handing over of 10 Broad Gauge Locomotives 

to Bangladesh 
July 27, 2020 

ଭାରତ ବାାଂଲାଦେଶକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଲା 10 ଟି ଦରାଡ୍ ଦେଜ୍ ଦଲାଦକାଦ ାଟିଭ୍ 

ଜଲୁାଇ 27, 2020 

 

ଆଜି ଅନୁଷି୍ତି ହହାଇଥବିା ହସ୍ତାନ୍ତର ସମାହରାହହର ହବୈହେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା. ଏସ.୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ହରଳ ଓ 

ବାଣଜିୟ ଓ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ହ ାଏଲ 10 ଟି ହରାଡ୍ ହ ଜ ୍ (ବିଜି) ହଲାହକାହମାଟିଭ୍ କୁ ବାଂଲାହେଶକୁ 

ପହେଇହଲ। ଏହି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମହର ହରଳ ବିଭା ର ରାଜୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସହୁରଶ ଅଙ୍ଗଡି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହହାଇଥହିଲ। 

ବାଂଲାହେଶର ହରଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମେ ନୁରୁଲ ଇସଲାମ ସଜୁନ ଏବଂ ହବୈହେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା. ଅବୁଲ କଲାମ 

ଅବେୁଲ ହମାହମନ ବାଂଲାହେଶ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ହଲାହକାହମାଟିଭ  ଡ଼ିୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥହିଲ। 

 

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁୋନ ସହାୟତା ଅନ୍ତ ତ୍ ଏହି ହଲାହକାହମାଟିଭ୍ ର ହସ୍ତାନ୍ତର, ଅହ ଟ୍ାବର, 2019 ହର 

ବାଂଲାହେଶର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଶଖ ହସିନାଙ୍କ ଭାରତ ର୍ଯାତ୍ରା ସମୟହର ଏକ  ରୁୁତ୍ତ୍ଵପର୍ୂ୍ଣ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ 

ପରୂଣ କରିଛି।ବାଂଲାହେଶ ହରଳବିଭା ର ଆବଶୟକତା ଅନୁସାହର, ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ହଲାହକାହମାଟିଭ୍ ହର 

ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ସଂହଶାଧନ କରାର୍ଯାଇଛି। ଏହି ହଲାହକାହମାଟିଭ୍ ବାଂଲାହେଶହର ର୍ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବଢୁଥବିା ସଂଖୟା ଏବଂ 

ମାଲବାହୀ ହେନ୍ ର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯୟ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବହର ସମ୍ଭାଳିବାହର ସାହାର୍ଯୟ କରିବ। 

 

ଏହି ଅବସରହର ହବୈହେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା. ଏସ.୍ ଜୟଶଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପହର 

ଆଧାର କରି ଭାରତ-ବାଂଲାହେଶ ସମ୍ପକର୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟର  ଭୀରତା ଉପହର ମଧ୍ୟ ଆହଲାକପାତ କରିଥହିଲ। 

ହସମାହନ ଏହି କଥା ଉପହର ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ବୟକ୍ତ କରିହଲ ହର୍ଯ, COVID-19 ମହାମାରୀହର ଦି୍ଵପକ୍ଷୀୟ 

ସହହର୍ଯା ର  ତିକୁ ମନ୍ଥର ହହାଇନାହି ିଁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିହଲ ହର୍ଯ, ହସମାହନ ଐତିହାସିକ ମଜୁିବ ବାରହଶାହର 

ହହଉଥବିା ଏହି ପ୍ରକାରର ଅହନକ ଲକ୍ଷୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବା େି ହର ସକାରାତ୍ମକ େୃଷି୍ଟହକାଣ ରଖଛନି୍ତ। 

 

ଏହି ଅବସରହର ହରଳ ଓ ବାଣଜିୟ ଏବଂ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ହ ାଏଲ୍ ଦି୍ଵପକ୍ଷୀୟ ବୟାପାର ଏବଂ ସମ୍ପକକୁ୍ 

ବଢାଇବା ଏବଂ େୁଇ ହେଶ ମଧ୍ୟହର ଅଥହ୍ନୈତିକ ଭା ିୋରୀକୁ ଆହୁରି ଆ କୁ ବଢାଇବାହର ହରଳ ସହହର୍ଯା ର 

ମହତ୍ତ୍ଵ ଉପହର  ରୁୁତ୍ତ୍ଵାହରାପ କରିଛନି୍ତ। 

 

 

  



ହାଲହର, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାହେଶ COVID 19 ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇ ିଁ ନିଜର ହରଳ 

ସହହର୍ଯା କୁ ବୃଦି୍ଧ କରିଛନି୍ତ, କାରଣ ସଡ଼କ ସୀମା ମାଧ୍ୟମହର ବୟବସାୟ କରିବାହର ଅହନକ ଅସବୁିଧାର ସାମନା 

କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏକ ବୟୟବହୁଳ ତଥା ପରିହବଶ ଅନୁକୂଳ ସମାଧାନ ଭାବହର ହରଳ ବିଭା  ଅତୟାବଶୟକ 

ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରି ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାହର ସାହାର୍ଯୟ କରିଛି | ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଜନ୍ୁ ମାସହର ସବା୍ଧକି 

ମାଲବାହୀ ହେନ୍ ର ବତ୍ତମ୍ାନ ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ସବୁୋରୁ ଅଧକି ଆବା ମନ ହେଖାର୍ଯାଇଛି। ଅତୟାବଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ 

କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ ପାଇ ିଁ ସମେୁାୟ 103 ଟି ମାଲବାହୀ ହେନ୍ କୁ ବୟବହାର କରାର୍ଯାଇଥଲିା। 

 

ହାଲହର ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାହେଶ ମଧ୍ୟହର ପାସଲ୍ ଏବଂ କହେନର ହେନ୍ ହସବା   ଡ଼ିୁକର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 

ହହାଇଛି। ଏହା ଦି୍ଵପକ୍ଷୀୟ ବାଣଜିୟର ପରିସରକୁ ର୍ଯହଥଷ୍ଟ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ହବାଲି ଆଶା କରାର୍ଯାଉଛି। 

 

ନୂଆ େଲି୍ଲୀ 

ଜଲୁାଇ 27, 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. 

 
 


