
Joint Press Release- 7th Round of India-Bangladesh 
Joint Consultative Commission 
June 19, 2022 

 

സംയുക്ത പത്രത്പസ്രാവന- ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ദ ായിന്റ് കൺസൾദേറ്റീവ് 
കമ്മീഷന്ററെ ഏഴാം ൌണ്ട് 
 ൂൺ 19, 2022 

 

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ദ ായിന്റ് കൺസൾദേറ്റീവ് കമ്മീഷന്ററെ (റ സിസി) ഏഴാം 
ൌണ്ട് 2022  ൂൺ 19-ന്റ നയൂഡൽഹിയിൽ നടന്നു.   ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മത്ന്ത്ി 
ദഡാ. എസ്.  യശങ്കർ, ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ മത്ന്ത്ി ദഡാ. എ.റക. അബ്ദുൾ 
റമാറമൻ എം.പി  എന്നിവർ റ സിസിയുറട സഹ അധ്യക്ഷര വഹിച്ചു 

 

2. നയരത്ന്ത് പങ്കാളിത്തം എന്ന പര്മ്പര്ാഗര സങ്കൽപ്പറത്ത മെികടക്കുന്ന ര്ീരിയിൽ 
വളറര് അടുത്ത ചര്ിത്രപര്വും സൗഹൃേപര്വുമായ ബന്ധം റകേിപ്പടുത്ത 1971 റെ 
ബംഗ്ലാദേശ് വിദമാചനയുദ്ധത്തിന്ററെ േ രയാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊഷ്മളരായും 
ഇര്ുപക്ഷവും  അനുസ്മര്ിച്ചു. 

 

3. ബംഗബന്ധു റഷയ്ഖ് മു ീബുർ െഹ്മാന്ററെ  ന്മശരാബ്ദി, ബംഗ്ലാദേശിന്ററെ  
അമ്പരാം സവാരത്ന്ത്യവാർഷികം ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നയരത്ന്ത് ബന്ധത്തിന്ററെ 
സുവർണ്ണ വാർഷികം എന്നിങ്ങറന മൂന്ന് ത്പധ്ാന സംഭവങ്ങൾ സംയുക്തമായി 
അനുസ്മര്ിക്കുന്നരിനായി 2021-ൽ ഇന്ത്യൻ ത്പസിഡന്റെും ത്പധ്ാനമത്ന്ത്ിയും 
ഒര്ുമിച്ചു ബംഗ്ലാദേശിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനറത്ത രുടർന്നുള്ള  കഭയകക്ഷി ബന്ധം 
കൂടുരൽ ശക്തിറപ്പടുത്തുന്നരിറന മത്ന്ത്ിമാർ സവാഗരം റചയ്ഖരു. 

 

4. കഭയകക്ഷി, ത്പാദേശിക സഹകര്ണത്തിന്റ ഒര്ു മാരൃക, ഇര്ു ര്ാ യങ്ങളും 
രമ്മിെുള്ള വിശവാസവും പര്സ്പര് ബഹുമാനവും കഴിഞ്ഞ േശകത്തിൊണ് 
േൃഢമായറരന്ന് മത്ന്ത്ിമാർ ത്പസ്രാവിച്ചു.ഇദര രുടർന്ന്   2022 റമയ്ഖ മാസത്തിൽ 
കാൻസ് ഫിെിം റഫസ്റ്റിവെിൽ ബംഗബന്ധു റഷയ്ഖ് മു ീബുർ െഹ്മാന്ററെ 
 ീവചര്ിത്രം സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച ‘മു ീബ് - ദമക്കിംഗ് ഓഫ് എ ദനഷൻ’ 

എന്നരിന്ററെ റത്ടയിെർ ദൊഞ്ച് റചയ്ഖരിര്ുന്നു. 

 

5. ദകാവിഡ് -19 മഹാമാര്ിയുറട ആര്ംഭത്തിനുദശഷം വിളിച്ചുദചർത്ത ആേയറത്ത 
വയക്തിഗര റ സിസി മീറ്റിംഗാണിത്, ഇരിന്ററെ മുൻ പരിപ്പ് 2020 ൽ നടന്നിര്ുന്നു, 
ര്ണ്ട് മത്ന്ത്ിമാര്ും ദകാവിഡ് -19 റനരിറര് സംയുക്തമായി ദപാര്ാടുന്നരിന്റ 
അരാത് ര്ാ യങ്ങൾ  നടത്തിയ ത്ശമങ്ങറള അഭിനന്ദിച്ചു. 2021 ഡിസംബെിൽ 
ര്ാത്രപരി ര്ാം നാഥ് ദകാവിന്ദിന്ററെയും 2021 മാർച്ചിൽ ത്പധ്ാനമത്ന്ത്ി നദര്ത്ന്ദ 



ദമാേിയുറടയും സന്ദർശന ദവളയിെും 2020 ഡിസംബെിൽ ഇര്ു ര്ാ യങ്ങളിറെയും 
ത്പധ്ാനമത്ന്ത്ിമാർ രമ്മിെുള്ള റവർചവൽ കച്ചദകാടിയും 2020 റസപ്റ്റ്റംബെിൽ 
റ സിസിയുറട അവസാന റവർചവൽ മീറ്റിംഗിെും എടുത്ത രീര്ുമാനങ്ങൾ 
നടപ്പാക്കുന്നരും കൾറപ്പറട, നിെവിെുള്ള സഹകര്ണത്തിന്ററെ എെലാ ദമഖെകളും 
മത്ന്ത്ിമാർ സമത്ഗമായി അവദൊകനം റചയ്ഖരു. 

 

6. ദകാവിഡ് -19 മഹാമാര്ി കയർത്തുന്ന റവെലുവിളികൾക്കിടയിെും, സുര്ക്ഷ, 

അരിർത്തി മാദനജ്റമന്റ് മുരൽ പര്സ്പര് ത്പദയാ നകര്മായ വയാപാര്, 

നിദക്ഷപ ത്പവാഹങ്ങൾ വറര്, കഭയകക്ഷി, കപ-കപദയാഗ ത്പവാഹങ്ങൾ, 

ത്പാദേശിക മൾേിദമാഡൽ കണക്റ്റ്റിവിറ്റി, കൂടുരൽ ഊർജ്ജ-ഊർജ്ജ സഹകര്ണം, 

വികസന സഹായവും ദശഷി വികസന വിനിമയങ്ങളും, സാംസ്കാര്ിക 
വയക്തിഗര ബന്ധങ്ങൾ . വറര് എെലാ ദമഖെകളിെും ഇര്ു ര്ാ യങ്ങളും 
മുൻപറത്തക്കാൾ   സഹകര്ണദത്താറട  ത്പവർത്തിച്ചരിൽ മത്ന്ത്ിമാർ സംരൃപ്റ്രി 
ദര്ഖറപ്പടുത്തി.  റപാരു നേികളും  െവിഭവ മാദനജ്റമന്റ്, ഐടി, സസബർ 
സുര്ക്ഷ, പുനര്ുപദയാഗ ഊർ ം, കൃഷി, ഭക്ഷയ സുര്ക്ഷ, സുസ്ഥിര് വയാപാര്ം, 

കാൊവസ്ഥാ വയരിയാനം, േുര്ന്ത്നിവാര്ണം എന്നീ ദമഖെകളിൽ സഹകര്ണം 
കൂടുരൽ ആഴത്തിൊക്കാനും ശക്തിറപ്പടുത്താനും ഒര്ുമിച്ച് ത്പവർത്തിക്കാൻ ഇര്ു 
മത്ന്ത്ിമാര്ും സമ്മരിച്ചു. 

 

7. കന്നരരെ സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് പുെദമ, വിവിധ് കഭയകക്ഷി സംവിധ്ാനങ്ങളിെൂറട 
രീത്വമായ ഇടറപടെുകൾ നടന്നിേുറണ്ടന്നും, പങ്കാളിത്തം റകേിപ്പടുക്കുന്നരിനുള്ള 
ത്ശമങ്ങൾ പുരുംദയാറടയും ചിേദയാറടയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സമ്മരിച്ചരായും 
ഇര്ു മത്ന്ത്ിമാര്ും അഭിനന്ദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ര്ണ്ട് മത്ന്ത്ിമാര്ും സഹകര്ണം 
രവര്ിരറപ്പടുത്തുന്നരിന്റ രങ്ങളുറട കദേയാഗസ്ഥറര്  ചുമരെറപ്പടുത്തി, ത്പശ്നങ്ങൾ 
അഭിസംദബാധ്ന റചയ്യുന്നരിനും ഇര്ു  നങ്ങളുറടയും പര്സ്പര് 
ത്പദയാ നത്തിനായി ശാശവരമായ പര്ിഹാര്ങ്ങൾ കറണ്ടത്തുന്നരിനും കൂടുരൽ 
ത്ശദ്ധ റചെുത്തി. 

 

8. നിെവിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ  അഭയം ത്പാപിച്ച ൊസഖൻ ദസ്റ്ററ്റിൽ നിന്ന് 
മയാൻമെിദെക്ക് ബെം ത്പദയാഗിച്ച് കുടിയിെക്കറപ്പേവര്ുറട സുര്ക്ഷിരവും 
ദവഗത്തിെുള്ളരും സുസ്ഥിര്വുമായ രിര്ിച്ചുവര്വിന്ററെ ത്പാധ്ാനയം 
ഇര്ുപക്ഷവും ആവർത്തിച്ചു. 

 

9. ഇര്ു ര്ാ യങ്ങളും രമ്മിെുള്ള മികച്ച കഭയകക്ഷി ബന്ധറത്ത 
അംഗീകര്ിച്ചുറകാണ്ട്, ദനരാക്കളുറട രീര്ുമാനങ്ങൾ ദവഗത്തിൽ 
നടപ്പിൊക്കുന്നരിനും കഭയകക്ഷി സഹകര്ണത്തിന്ററെ എെലാ ദമഖെകളിറെയും 
പര്സ്പര് ഇടറപടെുകൾ കൂടുരൽ ആഴത്തിൊക്കുന്നരിനും 
ശക്തിറപ്പടുത്തുന്നരിനും അടുത്ത സഹകര്ണത്തിന്ററെ ത്പാധ്ാനയം ഇര്ു 
മത്ന്ത്ിമാര്ും ആവർത്തിച്ചു. 

 



10. നയൂഡൽഹിയിറെ രന്ററെ സന്ദർശന ദവളയിൽ, വിദേശകാര്യ മത്ന്ത്ി റമാറമൻ 
കപര്ാത്രപരി എം. റവങ്കയ്യ നായിഡുവിറനയും ഇന്ത്യൻ ഭര്ണകൂടത്തിറെ  മറ്റ് 
ത്പമുഖറര്യും സന്ദർശിക്കും. 

 

11. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് റ സിസിയുറട എോം ൌണ്ട് 2023ൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ 
നടക്കുറമന്ന് ധ്ാര്ണയായി. 

 

നയൂ റഡൽഹി 
 ൂൺ 19, 2022 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


