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ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମିଳତ
ି ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଆଦ ାଗର ସପ୍ତମ ପର୍ଯଷୟା ଦବୈଠକ - ମିଳତ
ି ଦେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଜୁ ନ 19, 2022
ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମିଳତ
ି ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଆଦ ାଗର (ଦଜସିସ)ି ସପ୍ତମ ପର୍ଯଷୟା ଦବୈଠକ 19 ଜୁ ନ 2022 ଦର ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀଦର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ଦ ାଇର୍ଯାଇଛି। ଏ ି ଦବୈଠକଦର ଭାରତର ଦବୈଦେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜ ଶଙ୍କର ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ଦବୈଦେଶିକ ବୟାପାର
ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏ ଦକ ଅବେୁ ଲ ଦମାଦମନ ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଦଲ।
2. 1971 ଦର ଦ ାଇଥିବା ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ର୍ଯୁଦ୍ଧଦର ଉଭ ପକ୍ଷର ବଳିୋନକୁ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ପକାଇଥିଦଲ, ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା େୁ ଇ
ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଘନିଷ୍ଠ ଐତି ାସିକ ତଥା ଦମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଷ ସମ୍ପକଷ ସ୍ଥାପିତ ଦ ାଇଛି ଏବଂ ଏ ା ରଣନୀତିକ ଭାଗିୋରୀର ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ
ଆଗକୁ ବଢିଛ।ି
3. ତିଦନାଟି ର୍ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ର୍ଯଥା ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଦଶଖ ମୁଜବ
ି ୁ ର ର ମାନଙ୍କ ଜନମ ଶତବାର୍ିକୀ, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର
ପଚାଶତମ ବାର୍ିକୀ ଏବଂ ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ କୂ ଟଦନୈତକ
ି ସମ୍ପକଷର ସୁବର୍ଣ୍ଷ ଜ ନ୍ତୀକୁ ମିଳତ
ି ଭାବଦର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2021 ଦର ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକଷ ଆ ୁ ରି ସୁେୃଢ ଦ ାଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ଏ ାକୁ
ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଦଲ।
4. ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ େଶଂସା କରିଥିଦଲ ଦର୍ଯ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ ଦର୍ଯାଗର ଦେରଣାଦରାତ ଭାବଦର େୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ବିଶ୍ୱାସ ଓ
ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଗତ େଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟଦର ସୁେୃଢ ଦ ାଇଛି। ଏ ାର ସେୟତମ େମାଣ ଦ ଲା ମଇ 2022 ଦର କାନସ ଫି ଲମ ଦଫଷ୍ଟିଭାଲଦର
ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଦଶଖ ମୁଜବ
ି ୁ ର ର ମାନଙ୍କ ଉପଦର ମିଳତ
ି ଭାବଦର ନିମିତ ବାଦ ାପିକ୍ ‘ମୁଜବ
ି – ଦମକିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ଦନସନ’ ର ଦେଲରର
ଶୁଭାରମ୍ଭ।
5. ଦକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ଦ ବା ପରଠାରୁ ଏ ା େଥମ ବୟକ୍ତିଗତ ଦଜସିସି ଦବୈଠକ ଦବାଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ଉଦଲ୍ଲଖ କରିଥିଦଲ।
ଏ ାର ପୂବଷ ସଂସ୍କରଣ 2020 ଦର ଭଚଷୁଆଲ ଉପା ଦର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଦ ାଇଥିଲା। ଦକାଭିଡ-19 ର ମିଳତ
ି ଭାବଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଭ
ଦେଶର ଉେୟମକୁ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ େଶଂସା କରିଥିଦଲ। ଡିଦସମବର 2021 ଦର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମ ନାଥ ଦକାବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଷ 2021 ଦର
େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଡିଦସମବର 2020 ଦର େୁ ଇ ଦେଶର େଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଭଚଷୁଆଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଦସଦପଟମର
ବ
2020 ଦର ଦଜସିସର
ି ଭଚଷୁଆଲ୍ ଦବୈଠକ ସମ ଦର ନିଆର୍ଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯଷୟକାରିତା ସଦମତ ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ଜାରି ର ଥି
ି ବା
ସ ଦର୍ଯାଗର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଦଲ।

6. ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ସଦନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରିଥିଦଲ ଦର୍ଯ ଦକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ ସଦେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୀମା ପରିଚାଳନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ
ବାଣିଜୟ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବିନଦି ର୍ଯାଗ ପର୍ଯଷୟନ୍ତ ଉଭ ଦେଶ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ପୂବଷ ଅଦପକ୍ଷା ଅଧିକ କାର୍ଯଷୟ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ଉପଆଞ୍ଚଳିକ
ମଲିଦଟ ମାଡାଲ୍ ସଂଦର୍ଯାଗୀକରଣ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ଉଜଷା ସ ଦର୍ଯାଗ, ବିକାଶମୂଳକ ସ ା ତା ଓ େକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିନମ
ି , ସାଂସ୍କୃତକ
ି ତଥା
ଦଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସମ୍ପକଷ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନେୀ ତଥା ଜଳ ସମ୍ପେ ପରିଚାଳନା, ଆଇଟି ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଅକ୍ଷ ଶକ୍ତି, କୃ ର୍ି ଓ ଖାେୟ
ସୁରକ୍ଷା, ନିରନ୍ତର ବାଣିଜୟ, ଜଳବା ୁ ପରିବତ୍ତଷନ ଏବଂ ବିପର୍ଯଷୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସ ଦର୍ଯାଗକୁ ଆ ୁ ରି ଗଭୀର ତଥା ସୁେୃଢ କରିବା
ପାଇଁ େୁ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳତ
ି ଭାଦବ କାର୍ଯଷୟ କରିବାକୁ ସ ମତ ଦ ାଇଥିଦଲ।
7. ଉଭ ମନ୍ତ୍ରୀ େଶଂସା କରିଥିଦଲ ଦର୍ଯ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରୀ ଗସ୍ତ ବୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦମକାନିଜମ
ି ମାଧ୍ୟମଦର ଦଜାରୋର ଆୋନ େୋନ
ଜାରି ର ଛ
ି ି ଏବଂ ନୂ ତନ ଶକ୍ତି ଓ ନି ମିତତା ସ ତ
ି ଭାଗିୋରୀ ନିମଷାଣ କାର୍ଯଷୟକୁ ଆ ୁ ରି ବଢାଇବାକୁ ଦସମାଦନ ରାଜି ଦ ାଇଥିଦଲ। ଏ ି
ପରିଦେକ୍ଷୀଦର ଉଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦସମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଭ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ଥା ୀ ସମାଧାନ ଦଖାଜିବା ଉପଦର
ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସ ଦର୍ଯାଗକୁ ତ୍ୱରାନିବତ କରିବାକୁ ୋ ିତ୍ୱ େୋନ କରିଥିଦଲ।
8. ଉଭ େଳ ରାଖିଦନ ରାଜୟରୁ ମିଆଁମାରକୁ ଜବରେସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ଦଲାକଙ୍କ ନିରାପେ, ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥା ୀ େତୟାବତ୍ତଷନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ
ଦୋ ରାଇଥିଦଲ। ସଂମ୍ପ୍ରତି ଏମାଦନ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶଦର ଆଶ୍ର ଦନଇଛନ୍ତି।
9. େୁ ଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପକଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦସମାନଙ୍କ ଦନତୃ ବଗଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯଷୟକାରୀ କରିବା
ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ ଦର୍ଯାଗର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ପାରସ୍ପରିକ ଆୋନ େୋନକୁ ଆ ୁ ରି ଗଭୀର ଓ ସୁେୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଘନିଷ୍ଠ ସ ଦର୍ଯାଗର
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୋ ରାଇଛନ୍ତି।
10. ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମ ଦର ଦବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାଦମନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଦଭଙ୍କ ା ନାଇଡୁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୟ
ବୟକ୍ତିବଦି ଶର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦସୌଜନୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଦବ।
11. 2023 ଦର ବାଙ୍ଗଲାଦେଶଦର ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଦଜସିସର
ି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯଷୟା ଦବୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଦ ବ ଦବାଲି ସ ମତି ଦ ାଇଥିଲା।

ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ଜୁ ନ 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.

