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ભારત-બાાંગ્લાદશે વિદશે કચેરીનાાં પરામશો 
જાન્યુઆરી 29, 2021 

1. ભારત અને બાાંગ્લાદેશ િચ્ચે 29 જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ નિી દદલ્હીમાાં વિદેશ કચેરીનાાં પરામશો (FOC )
યોજિામાાં આવ્યા હતા. ભારત તરફથી વિદેશ સવચિ શ્રી હર્ષ િર્ષન શ્રશ્રગલા અને બાાંગ્લાદેશ તરફથી વિદેશ સવચિ 
રાજદૂત મસુદ વબન મોમેને આ બેઠકની સહ -અતયયતા કરી હતી .  

2. બાાંગ્લાદેશના પ્રવતવનવર્માંડળમાાં વિદેશ સવચિ સાથે બાાંગ્લાદેશના હાઈ કવમશનર મહામવહમ શ્રી મોહમ્મદ 
ઇમરાન, સવચિ (પૂિષ )રાજદૂત  મશફી શમ્સ અને બાાંગ્લાદેશના વિદેશી બાબતો, િાવિજ્ય અને જળ સાંસાર્ન 
માંત્રાલયોના પ્રવતવનવર્ઓ પિ પરામશોમાાં હાજર હતા. ભારતીય પ્રવતવનવર્માંડળમાાં વિદેશ, ગૃહ, િાવિજ્ય અને 
ઉદ્યોગ, જલ શવતત અને નાિાાં માંત્રાલયોના પ્રવતવનવર્ઓ શામેલ હતા. 

3. બાંને પયોએ કોવિડ-19 સહયોગ, િેપાર, જોડાિ, વિકાસ ભાગીદારી, પાિર, ઉજાષ અને જળ સાંસાર્નો, પ્રાદેવશક 
અને બહુપયીય સહકાર તેમજ સરહદ વ્યિસ્થાપન અન ે સુરયા અને સાંરયિ સહયોગ જેિા યેત્રો સવહત 
વવિપયીય સાંબાંર્ોમાાં પ્રગવતની વિસ્તૃત સમીયા કરી હતી . ઉપરાાંત માચષ 2021 માાં ઢાકા ખાતેની િડાપ્રર્ાન શ્રી 
નરેન્ર મોદી ની આગામી મુલાકાત માટનેી તૈયારીઓ અને રાજવિારી સાંબાંર્ોની 50મી જયાંવતની ઉજિિીને 
લગતી પિ ચચાષ કરિામાાં આિી હતી.  

4. બાંને પયોએ ભારતની નેબરહુડ ફસ્ટષ પોવલસીને તયાનમાાં રાખીને બાાંગ્લાદેશને કોવિવશલ્ડ રસીઓના 20 લાખ 
ડોઝની ભારતની ભેટ સવહત કોવિડ-19 સાંબાંવર્ત મુદ્દાઓ પરના ગાઢ સહકારની પ્રશાંસા સાથે નોંર્ કરી હતી . 

5. બાાંગ્લાદેશની મુવતતની 50મી િર્ષગાાંઠ, વવિપયીય રાજવિારી સાંબાંર્ોના 50માાં િર્ષ 
તેમજ બાંગબાંરુ્ શેખ મુજીબુર રહેમાનની જન્મ શતાબ્દીના સાંદભષમાાં, 2021 ના િર્ષનાાં મહત્િને સમજતાાં, બાંને પય ે
િતષમાન સાંકલનને િરુ્ મજબૂત બનાિિા આ િર્ષગાાંઠો સાંયુતત રીતે ઉજિિાનો વનિષય લેિાયો હતો. આ 
સાંદભષમાાં, બાંને પયોએ 2021 ની દરપવબ્લક ડે પરેડમાાં બાાંગ્લાદેશ ટ્રાઇ સર્વિસ માર્ચચગ ટુકડીની ભાગીદારી માટે 
તેમની પ્રશાંસા વ્યતત કરી હતી. બાંને પયે 1971 અને બાાંગ્લાદેશ મુવતત યુવર્ દરવમયાન ભારતીય અને બાાંગ્લાદેશ 
સૈન્ય અને લોકોના સાંઘર્ષ અને બવલદાન વિશ ેબાંને દેશોની િતષમાન પેઢીઓને યાદ અપાિિા આ પ્રસાંગના 
મહત્િની નોંર્ લીર્ી હતી. 

 

  



6. FOC એ કોિીડ-19 ની પદરવસ્થવત િચ્ચે પિ વવિપયીય એતસચેંજની તીવ્રતા પર સાંતોર્ વ્યતત કયો 
હતો. પ્રવતવનવર્માંડળોએ તાજેતરની બેઠકો જેિી કે બાંને પયોની 17 ડીસેમ્બર, 2020 ની િચ્યુષઅલ સવમટ પછી, 
ગુિાહાટીમાાં 22-26 દડસેમ્બર, 2020ની 51મી બીએસએફ - બીજીબી ડાયરેતટર જનરલ લેિલની િાટાઘાટો , 06 
જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ યોજાયેલી જોઇન્ટ દરિર આયોગની તકનીકી કયાની બેઠક, 12 જાન્યુઆરી, 2021 ના 
રોજ પ્રથમ પોલીસ િડાઓનો સાંિાદ તેમજ 23 મી જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ િીજ યેત્રના સહયોગ અાંગે 19 

મી સવચિ -સ્તરની સાંયુતત  સાંચાલન સવમવતની બેઠક િગેરેની નોંર્ લીર્ી હતી  .બીજો ભારત-બાાંગ્લાદેશ કોન્સ્યુલર 
સાંિાદ 28 જાન્યુઆરી ,2021 એ નિી દદલ્હીમાાં યોજાયો હતો. બાંને પયે માચષ 2021 ની સવમટ પહેલાાં જોઇન્ટ 

દરિર કવમશનની આગામી ગૃહ સવચિ સ્તરની િાટાઘાટો, િાવિજ્ય સવચિ સ્તરની િાટાઘાટો અને જોઇન્ટ દરિર 
કવમશનની સવચિ સ્તરની બેઠક યોજિા પિ સાંમત થયા હતા. 

7. વવિપયીય સહકારની વસ્થર ગવત અને લોકો પારસ્પદરક સાંબાંર્ોને જાળિિા પિ સાંમત થયા હતા. આ સાંદભે, 
બાંને પયોએ એર ટ્રાિેલ બબલ ગોઠિિીના નિીકરિથી સાંતોર્ વ્યતત કયો છે જે બાંને પયો િચ્ચે આિશ્યક 
મુસાફરીને સરળ બનાિશે. 

8. બાંને પયોએ વવિપયીય ભાગીદારીમાાં લાઇન્સ ઓફ ક્રેદડટના ઝડપી અમલીકરિના મહત્િની નોંર્ લીર્ી. 03 
જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ યોજાનારી તેની પ્રથમ બેઠક સાથે ઉચ્ચ -સ્તરની વિકાસ ભાગીદારી વનરીયિ 
પવર્વતનો અમલ થયો હોિાનો સાંતોર્ વ્યતત કરતા બાંને પયોએ ભાંડોળના ઉપયોગમાાં િર્ારો કરિાની અને માંજૂરી 
પ્રદક્રયાઓન ેસુવ્યિવસ્થત અને ઝડપી બનાિિા પર ભાર મૂતયો હતો. 

9. એમ્બેસેડર મસુદ વબન મોમેન નિી દદલ્હીના તેમના વનિાસ દરવમયાન વિજ્ઞાન ભિનમાાં આયોવજત બાંગબાંરુ્ -

 બાપુ દડવજટલ પ્રદશષન અને સુષ્મા સ્િરાજ ઇવન્સ્ટય્યૂટ ઓફ ફોરેન સર્વિસમાાં ભારતીય વિદેશ સેિા અવર્કારી 
તાલીમાથી સાથે િાતચીત કરશે. 

નિી દદલ્હી 
જાન્યુઆરી 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. 
 


