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ఈ రోజు జర గ న అప్పగ ంపు వేడుకలో, 10 బ్రాడ్ గేజ్ (BG) రైలు ఇంజన్లు 
బంగ్లాదేశ్ కు వ దేశాంగ మంత్ర  డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్ .మర యు రైల్వే, 

వాణ జ్య మర యు పర శ్రమల శాఖ మంత్ర  శ్రీ ప యూష్ గోయల్ చేత 
వర్చువల్గా వ డుదల చేయబడ్డాయ  సాాయ రైల్వే కార్యక్రమంలో ఈ .
నుండ  బంగ్లాదేశ్ .పాల్గనన్నారు కూడా అంగడ  సురేష్ శ్రీ మంత్ర , 

రైల్వే మంత్ర  ఎండ  వ్యవాారాల వ దేశీ మర యు సుజన్ ఇస్లాం నూరుల్ .
మంత్ర  డాక్టర్ అబుల్ కలాం అబ్దుల్ మోమెన్ బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం 
తరపున రైలు ఇంజన్లను అందుకున్నారు. 
 

ఈ రైలు ఇంజన్లను భారత ప్రభుత్వం నుండ  మంజూరు చేయడం ద్వారా, 2019 
అక్టోబర్ లో గౌరవనీయ బంగ్లాదేశ్ ప్రధాన  షేక్ ాసీనా పర్యటన 
సందర్భంగా చేస న ఒక ముఖ్యమైన న బద్ధతను నెరవేరుస్తుంద  బంగ్లాదేశ్ .
అనుగుణంగా అవసరాలకు యనక్క రైల్వే, ఈ రైలు ఇంజన్లను భారతీయ పక్షం 
వార క  కావలస న వ ధంగా సవర ంచ ంద  లో బంగ్లాదేశ్ ఇంజన్లు రైలు ఈ .
 కార్యకలాపాలను రైలు రవాణా సరుకు మర యు ప్రయాణీకుల పెరుగుతున్న

.సాాయపడతాయ  న ర్వా ంచడాన క  
 

ఈ సందర్భంగా వ దేశాంగ మంత్ర  డాక్టర్ ఎస్ మాట్లాడుతూ జైశంకర్.
 ుధారంగాను గౌరవం మర యు వ శ్వాసం పరస్పర సంబంధాలు బంగ్లాదేశ్-భారత

 .ఎత్త చూపారు లోతైనదన  మర యు ధీర్కకాల కCOVID మామ్మార  
ద్వైపాక్ష క సాకారం యనక్క వేగాన్న  తగ్గ ంచలేదన  ుయన తన ునందాన్న  
వ్యక్తం చేశారు మర యు కననసాగుతున్న చార త్రాత్మక ముజ బ్ బార్షో 
వేడుకల్లో ఇలాంట  మర న్న  మైలురాళ్లకై ఎదురుచూస్తున్నానన  
తెల యజేశారు. 
 

 
  



రైల్వే, వాణ జ్య మర యు పర శ్రమల మంత్ర  శ్రీ ప యూష్ గోయల్ 
ద్వైపాక్ష క వాణ జ్యం మర యు రాకపోకలు పెంచడంలో మర యు ఇరు దేశాల 
మధ్య ుర్థ క భాగస్వామ్యాన్న  మర ంత పెంచడంలో రైల్వే సాకారం 
యనక్క ప్రాముఖ్యతను ననక్క  చెప్పారు. 
 

ఇటీవల  కాలంలో, భూ సర ాద్దు ద్వారా వాణ జ్యం అంతరాయాలను 
ఎదుర్కనంటున్న కారణంగా, COVID 19 మామ్మార  ప్రభావాన్న  తగ్గ ంచడాన క  
భారతదేశం మర యు బంగ్లాదేశ్ తమ రైలు సాకారాన్న  పెంచాయ  తక్కువ .
అను పర్యావరణ మర యు ఖర్చుకూల పర ష్కారంగా రైలు సర ాద్దులో 
అవసరమైన వస్తువులను రవాణా చేయడంలో సాాయపడ ంద  సరుకు నెలలో జూన్ .

 .చూశాయ  పెరుగుదల గణనీయమైన ఇరుపక్షాలు రాకపోకల్లో రైళ్ల రవాణా

 మనత్తం103 సరుకు రవాణా రైళ్లను న త్యవసర వస్తువులు మర యు ముడ  
పదార్థాలను తీసుకెళ్లడాన క  ఉపయోగ ంచారు. 
 

ఇటీవల, భారతదేశం మర యు బంగ్లాదేశ్ మధ్య పార్శ ల్ మర యు కంటైనర్ 
రైలు సేవలు కూడా ప్రారంభమయ్యాయ  వాణ జ్యం ద్వైపాక్ష క ఇద  .
.భావ స్తున్నాము పెంచుతుందన  గణనీయంగా పర ధ న  యనక్క 

 

క్రనత్త ఢ ల్లీ 

జూలై 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. 

 


