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29 জানুযারি, 2021- এ নযারিরিতে ভািে ও বাাংলাতিশ ববতিরশক িফেতিি ববঠক 
(এফওরি)অনুরিে হয। ভািতেি পক্ষ থেতক রবতিশ িরিব শ্রী হর্ষবর্ষন শ্রীাংলা এবাং বাাংলাতিতশি 
রবতিশ িরিব ও িাষ্ট্রিেূ মািুি রবন থমাতমন এই ববঠতকি িভাপরেত্ব কতিন। 
 
2. বাাংলাতিতশি রবতিশ িরিতবি িাতে রিতলন বাাংলাতিতশি মাননীয হাই করমশনাি জনাব থমাহাম্মি 
ইমিান, অযাম্বািযাডি িরিব (পূবষ) মাশফী শামি এবাং বাাংলাতিতশি পিিাষ্ট্র মন্ত্রক, বারিজয এবাং 
জল িম্পি মন্ত্রতকি প্ররেরনরর্বৃন্দ। ভািেীয প্ররেরনরর্ িলটি রবতিশ মন্ত্রক, স্বিাষ্ট্র মন্ত্রক, বারিজয ও 
রশল্প, জল-শরি এবাং অেষ মন্ত্রক থেতক প্ররেরনরর্তিি িমন্বতয গঠিে। 
 
3. উভয পক্ষই থ ৌে িহত ারগোয রিপারক্ষক িম্পতকষ ি অগ্রগরে িম্পতকষ  রবস্তারিে প ষাতলািনা কতি, 
োি মতর্য রিল থকারভড-19 মহামািীকালীন িহত ারগো, বারিজয, িাংত াগ বযবস্থা, উন্নযতনি 
অাংশীিারিত্ব, শরি ও জল িম্পি, আঞ্চরলক ও বহুপারক্ষক িহত ারগো এবাং িীমাতেি িুিক্ষা ও 
প্ররেিক্ষা বযবস্থাি থক্ষতস িহত ারগো। 2021 িাতলি মািষ  মাতি প্রর্ানমন্ত্রী শ্রী নতিন্দ্র থমািীি আিন্ন 
ঢাকা িফতিি প্রস্তুরে এবাং িইু থিতশি কূটননরেক িম্পতকষ ি 50 েম বারর্ষকীি স্মিি অনুিাতনি 
আতযাজতনিও উপিও এই আতলািনায আতলাকপাে কিা হয। 
 
4. উভয পক্ষই ভািতেি "িবাি আতগ প্ররেতবশী" নীরে পালতনি জনয থকারভড-19 িাংরিষ্ট ইিুযতে 
এতক অপতিি ঘরনি িহত ারগোি প্রশাংিা কতিতি এবাং থিই িূতসই ভািে বাাংলাতিশতক 20 লক্ষ 
থডাজ থকারভরশল্ড ভযারিন উপহাি স্বরূপ রিতে। 
 
5. বাাংলাতিতশি স্বার্ীনোি 50 েম বারর্ষকী, ভািতেি িাতে রিপারক্ষক কূটননরেক িম্পতকষ ি 50 
েম বারর্ষকী উি াপন এবাং বঙ্গবনু্ধ থশখ মরুজবুি িহমাতনি জন্মশেবারর্ষকী প্রিতঙ্গ 2021 িাতলি 
গুরুত্ব থবাঝাি িাতে িাতে উভয পক্ষ থ ৌেভাতব এই বারর্ষকী স্মিতি বেষ মান িমন্বযতক আিও 
থজািিাি কিাি রিদ্ধাে রনতযতি। এই থপ্রক্ষাপতট, 2021 িাতলি প্রজােন্ত্র রিবতিি কুিকাওযাতজ 
বাাংলাতিশ রস-স্তিীয পি াসা আতযাজতনি জনয উভয পক্ষই োতিি িন্তুরষ্ট প্রকাশ কতি। 1971 
িাতলি মুরি ুদ্ধ িলাকালীন ভািে ও বাাংলাতিতশি জনগতিি িাংগ্রাম ও েযাতগি রবর্তয উভয থিতশি 
বেষ মান প্রজন্মতক স্মিি করিতয থিওযায এই অনুিাতনি োৎপ ষ উভয পক্ষই উতিখ কতিতি। 
 
6. থকারভড-19 িতেও লাগাোি রিপারক্ষক রবরনমতযি গভীিোয এফওরি িন্তুরষ্ট প্রকাশ কতিরিল। 
ি'ুপতক্ষি িাম্প্ররেক কাতল ববঠকগুরল  ো, 17 রডতিম্বি 2020 োরিতখি ভািুষ যাল শীর্ষ িতম্মলতনি 
পতি, 51 েম রবএিএফ - রবরজরব মহাপরিিালক স্ততিি 22-26 রডতিম্বি, 2020 োরিতখ 



গুযাহাটিতে ববঠক, 06 জানুযািী, 2021 োরিতখ থ ৌে নিী করমশতনি কারিগরি স্ততিি ববঠক, 12 
জানুযািী, 2021-এ প্রেম পুরলশ প্রর্ানতিি আতলািনা এবাং 23 জানুযািী, 2021-এ রবিযুৎ খাতেি 
িহত ারগো িম্পরকষ ে 19েম িরিব-স্ততিি  ুগ্ম পরিিালন করমটিি অরর্তবশতনি উতিখ কিা হতযরিল। 
2021 িাতলি 28 জানুযারি 2য ভািে-বাাংলাতিশ কনিুযলাি প ষাতযি মেরবরনময অনরুিে হয 
নযারিরিতে। উভয পক্ষই  2021 িাতলি মাতিষ ি শীর্ষ িতম্মলতনি আতগ পিবেী স্বিাষ্ট্র িরিব 
প ষাতযি আতলািনা, বারিজয িরিব প ষাতযি আতলািনা এবাং থ ৌে নিী করমশতনি িরিব প ষাতযি 
ববঠক কিতে িম্মে হয। 
 
7. রিপারক্ষক িহত ারগো এবাং জন-িম্পতকষ ি অরবরেন্ন গরে বজায িাখতেও োিা িম্মে হতযরিল। 
এতক্ষতস উভয পক্ষই িন্তুরষ্টি িাতে এযাি ট্রাতভল বাবল অযাতিন্জতমন্ট এি পুননষবীকিতিি উতিখ 
কতিতি  া িইু পতক্ষি মতর্য প্রতযাজনীয ভ্রমি িহজেি কিতব। 
 
8. রিপারক্ষক উন্নযন অাংশীিারিতত্ব ঋতিি দ্রুে বাস্তবাযতনি গুরুতত্বি কোও উভয পক্ষই উতিখ 
কতি। জানুযািী 03, 2021 োরিতখ অনুরিে প্রেম ববঠতক উচ্চ-স্ততিি উন্নযন অাংশীিারিতত্বি 
প ষতবক্ষি প্ররিযা কা ষকিী হওযায িইু থিশই িন্তুরষ্ট প্রকাশ কতি এবাং উভয পক্ষই েহরবতলি 
বযবহাি বরৃদ্ধ এবাং অনুতমািন প্ররিযা িহজ কিাি প্রতযাজনীযোি উপি থজাি থিন। 
 
9. নযারিরিতে োকাকালীন িাষ্ট্রিেূ মািুি রবন থমাতমন রবজ্ঞান ভবতন বেষ মাতন প্রিরশষে বঙ্গবনু্ধ - 
বাপু রডরজটাল প্রিশষনী পরিিশষন কিতবন এবাং িুর্মা স্বিাজ ইনরিটিউট অফ ফতিন িারভষ তি 
ভািেীয ববতিরশক পরিতর্বা প্ররশক্ষিােীতিি িাতে কো বলতবন। 

শনউ শেশি 
জানুযাশর 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. 
 


