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1. ভাৰত আৰু বাাংলাদেদে ববদেে কাৰ্যালয় আদলাচনা (এফ অ' বচ) অনুবিত কদৰ জানুৱাৰী 29, 
2021 তাবৰদে নতুন বেল্লীত। ভাৰতীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা ববদেে সবচব শ্ৰী হৰ্য বৰ্যন শ্ৰীাংলা 
আৰু বাাংলাদেেৰ ফালৰ পৰা ববদেে সবচব ৰাজেতূ মাছুে ববন মমাদমদন এই ববঠকৰ সহ-
সভাপবতত্ব কদৰ। 
 

2. বাাংলাদেে ববদেে সবচবৰ বসদত আদহ বাাংলাদেে প্ৰ-মহাৰ্যক্ষ মাননীয় বমিঃ মহম্মে ইমৰান, সবচব 
(পূৱ) আৰু ৰাজেতূ মাছবফ চামচ আৰু বাাংলাদেেৰ ববদেে ববৰ্য়ক, বাবিজয আৰু জল সম্পে 
মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰবতবনবৰ্সকলক। ভাৰতীয় প্ৰবতবনবৰ্ত্বত থাদক ববদেে ববৰ্য়ক, গৃহ, বাবিজয আৰু 
উদেযাগ, জল েবি আৰু অথযনীবত মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰবতবনবৰ্সকল। 
 

3. েদুয়া পক্ষই এক ববসৃ্তত বনৰীক্ষি কদৰ বিপক্ষীয় সম্পকয ত অজয ন কৰা উন্নবতৰ, ৰ্াৰ বভতৰত 
থাদক মকাবভড-19 সহদৰ্াবগতা, বাবিজয, সাংদৰ্াগ, উন্নয়ন আাংেীোৰীত্ব, ববেযুত, েবি আৰু জল 
সম্পে, আঞ্চবলক আৰু বহুপক্ষীয় সহদৰ্াবগতাৰ মক্ষত্ৰ আৰু লগদত থাদক সীমান্ত পবৰচালন আৰু 
সুৰক্ষা আৰু প্ৰবতৰক্ষা সহদৰ্াবগতা। এই আদলাচনাই মদনাদৰ্াগ বেদয় মাচয  2021ত প্ৰৰ্ান মন্ত্ৰী শ্ৰী 
নদৰন্দ্ৰ মমাডীৰ আগন্তুক ঢাকা ভ্ৰমিৰ ওপৰত  আৰু কূটননবতক সম্পকয ৰ 50তম বাবৰ্যকীৰ সৃ্মবত 
উৎসৱ সম্বন্ধীয় কাৰ্যসূচীৰ ববৰ্দয়ও আদলাচনা হয়। 
 

4. েদুয়া পক্ষই প্ৰোংসাদৰ উদল্লে কদৰ মকাবভড-19 সম্বন্ধীয় ববৰ্য়ত ঘবনি সহদৰ্াবগতাৰ, ৰ্াৰ 
বভতৰত আবছল ভাৰতৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীবতৰ অন্তগযত ভাৰদত বাাংলাদেেক প্ৰোন কৰা 
মকাবভবচল্ডৰ 2 বনৰু্ত ঔৰ্ৰ্ৰ উপহাৰ। 
 

5. 2021 চনদটাৰ গুৰুত্ব উদল্লে কবৰ বাাংলাদেেৰ স্বাৰ্ীনতাৰ 50তম বাবৰ্যকী, বিপক্ষীয় কূটননবতক 
সম্পকয ৰ 50তম বছৰ আৰু লগদত বাংগবনু্ধ মেে মুবজবুৰ ৰহমানৰ জন্মৰ েতবাবৰ্যকীৰ প্ৰসাংগত, 
েদুয়া পক্ষই বনিযয় লয় চবল থকা সমন্বয় অবৰ্ক েবিোলী কবৰবনল এই বাবৰ্যকীসমূহ ৰু্টীয়ানক 
সৃ্মবত তপযি কৰাৰ বাদব। এই সন্দভয ত, েদুয়া পক্ষই বনজৰ প্ৰোংসা বযি কদৰ 2021 গিতন্ত্ৰ 
বেৱসত বাাংলাদেে বত্ৰ-মসৱা অগ্ৰসৰ েলৰ অাংেগ্ৰহিত। েদুয়া পক্ষই উদল্লে কদৰ এই উপলক্ষৰ 
গুৰুত্ব েদুয়ােন মেেৰ বতয মান প্ৰজন্মক স্মৰি কদৰাৱাত ভাৰতীয় আৰু বাাংলাদেেী মসনা আৰু 
নাগবৰকৰ কষ্ট আৰু তযাগৰ ববৰ্দয় 1971 বাাংলাদেে স্বাৰ্ীনতা ৰু্দ্ধত। 
 



6. ববদেে কাৰ্যালয় আদলাচনাই সন্তুবষ্ট প্ৰকাে কদৰ বিপক্ষীয় বববনময়ৰ তীব্ৰতাত, বৰ্ মকাবভড-19 
মহামাৰীৰ স্বদেও বিৰভাদৱ অবযাহত আদছ। প্ৰবতবনবৰ্সকদল বডদচম্বৰ 17, 2020 ভাৰচুযদৱল 
ববঠকৰ বপছত েদুয়া পক্ষই কৰা মেহতীয়া ববঠকৰ কথা উদল্লে কদৰ, বৰ্ বহদছ, 51তম বব এছ 
এফ - বব বজ বব পবৰচালক প্ৰৰ্ান স্তৰৰ আদলাচনা বৰ্ বডদচম্বৰ 22-26, 2020 তাবৰদে 
গুৱাহাটীত অনুবিত হয়, জানুৱাৰী 06, 2021 তাবৰেৰ প্ৰৰু্বিগত স্তৰ ববঠক ৰু্টীয়া নেী 
পবৰৰ্েৰ, জানুৱাৰী 12, 2021 তাবৰেৰ প্ৰথম আৰক্ষী প্ৰৰ্ানৰ আদলাচনা আৰু জানুৱাৰী 23, 
2021 তাবৰেৰ 19তম সবচব-স্তৰৰ ৰু্টীয়া চালন পবৰৰ্ে ববঠক েবি েণ্ডৰ সহদৰ্াবগতাৰ 
ওপৰত। 2য় ভাৰত-বাাংলাদেে েতূাবাস আদলাচনা জানুৱাৰী 28, 2021 তাবৰদে নতুন বেল্লীত 
অনুবিত হয়। েদুয়া পক্ষই মাবন্ত হয় আগন্তুক গৃহ সবচব স্তৰৰ আদলাচনা, বাবিবজযক সবচব স্তৰৰ 
আদলাচনা আৰু ৰু্টীয়া নেী পবৰৰ্েৰ সবচব স্তৰৰ আদলাচনা মাচয  2021 ববঠকৰ আগদত অনুবিত 
কবৰবনল। 
 

7. বিপক্ষীয় সহদৰ্াবগতা আৰু মানৱ সম্পকয ৰ বিৰ গবত অবযাহত ৰাবেবনল মাবন্ত মহাৱা হয়। এই 
সন্দভয ত, েদুয়া পক্ষই সন্তুবষ্টদৰ উদল্লে কদৰ বায় ু ৰ্াত্ৰা বাদবাল বযৱিাৰ নৱীকৰিৰ বৰ্ েদুয়া 
পক্ষৰ মাজত প্ৰদয়াজনীয় ৰ্াত্ৰাত সহায় কবৰব। 
 

8. েদুয়া পক্ষই এই বিপক্ষীয় আাংেীোৰীত্বত বাবক মৰোৰ দ্ৰুত ৰুপায়নৰ গুৰুত্ব উদল্লে কদৰ। 
জানুৱাৰী 03, 2021 তাবৰদে মহাৱা ইয়াৰ প্ৰথম ববঠকৰ বসদত উচ্চ-স্তৰ উন্নয়ন আাংেীোৰীত্ব 
বনৰীক্ষি পদ্ধবত কাৰ্যকৰ মহাৱাত সন্তুবষ্ট প্ৰকাে কবৰ, েদুয়া পক্ষই পুুঁবিৰ বযৱহাৰ বৃবদ্ধ আৰু 
মদনানয়ন প্ৰবিয়া প্ৰবাবহত আৰু দ্ৰুত কৰাৰ প্ৰদয়াজনৰ ওপৰত মজাৰ বেদয়। 
 

9. ৰাজেতূ মাছুে ববন মমাদমদন বনজৰ নতুন বেল্লী ভ্ৰমিত বাংগবনু্ধ - বাপ ুবডবজদটল প্ৰেেযনী ভ্ৰমি 
কবৰব বৰ্ বতয মান ববজ্ঞান ভৱনত প্ৰেবেযত বহ আদছ আৰু সুৰ্মা স্বৰাজ ববদেে মসৱা অনুিানত 
ভাৰতীয় ববদেে মসৱা ববৰ্য়া বেক্ষানববচসকলৰ বসদত ভাৱ বববনময় কবৰব। 

নতুন বেল্লী 
জানুৱাৰী 29, 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. 


