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ಭಾರತ-ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲ ೇಚನೆಗಳು 

ಜನವರಿ 29, 2021 

 

ಭಾರತ ಮತುು ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶ ವಿದೇಶಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಾಲ ೇಚನೆಗಳನುು (ಎಫ್ ಒಸಿ) 29 ಜನವರಿ 2021 ರಾಂದು 

ನವದಹಲಿಯಲಿಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಾಂದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಾಯಯದಶಿಯ ಶಿರೇ ಹರ್ಶಯ ವರ್ಯನ್ ಶಿರಾಂಗ್ಾಾ 

ಮತುು ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಾಯಯದಶಿಯ ರಾಯಭಾರಿ ಮಸ ದ್ ಬಿನ್ ಮೊಮೆನ್ ಸಭೆಯ ಅರ್ಯಕ್ಷತೆಯನುು 

ವಹಿಸಿದದರು. 

 

2. ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಾಯಯದಶಿಯ ರವರ ಾಂದಿಗೆ ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೇಷಠ ಶಿರೇ ಮೊಹಮಮದ್ 

ಇಮಾರನ್, ಕಾಯಯದಶಿಯ (ಪೂವಯ) ರಾಯಭಾರಿ ಮಶಿಫೇ ಶಾಮ್ಸ್ ಮತುು ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ವಯವಹಾರ, 

ವಾಣಿಜಯ ಮತುು ಜಲಸಾಂಪನ ಮಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಜ ತೆಗಿದದರು  ಭಾರತಿೇಯ ನಿಯೇಗವು ವಿದೇಶಾಾಂಗ 

ವಯವಹಾರಗಳು, ಗೃಹ ವಯವಹಾರಗಳು, ವಾಣಿಜಯ ಮತುು ಕೈಗ್ಾರಿಕ, ಜಲ ಶಕ್ತು ಮತುು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 

ಪರತಿನಿಧಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಾಂಡಿತುು. 

 

3. Covid-19 ಸಹಕಾರ, ವಾಯಪಾರ, ಸಾಂಪಕಯ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಭಾಗಿತವ, ವಿದುಯತ್, ಇಾಂರ್ನ ಮತುು ಜಲ ಸಾಂಪನ ಮಲಗಳು, 

ಪಾರದೇಶಿಕ ಹಾಗ  ಬಹುಪಕ್ಷೇಯ ಸಹಕಾರ ಮತುು ಗಡಿ ನಿವಯಹಣೆ ಮತುು ಭದರತೆ ಮತುು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಾಂತೆ 

ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬಾಂರ್ದಲಿಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರಗತಿಯ ಬಗೆೆ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಸಮಗರ ವಿಮಶ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾರ್ಚಯ 

2021 ರಲಿಾ ಪರಧಾನಿ ಶಿರೇ ನರೇಾಂದರ ಮೊೇದಿಯವರು ಢಾಕಾಗೆ ಮುಾಂದಿನ ಭೆೇಟಿಯ ಸಿದಿತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಹ 

ಚಚಿಯಸಲಾಗಿದ ಮತುು ರಾಜತಾಾಂತಿರಕ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳ 50ನೆೇ ವಾರ್ಷಯಕ ೇತ್ವದ ಸಮರಣಾರ್ಯ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಹ 

ಚಚಿಯಸಲಾಯಿತು. 

 

4. ಭಾರತದ ನೆರಹ ರಯ ಮೊದಲ ನಿೇತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶಕೆ ಭಾರತವು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆ ೇಸ್ 

COVISHIELD ಲಸಿಕಗಳನುು ಉಡುಗೆ ರಯಾಗಿ Covid-19 ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನುು 

ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಮೆಚುುಗೆಯಾಂದಿಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ಾದರ. 

 

5. ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶದ ವಿಮೊೇಚನೆಯ 50ನೆೇ ವರ್ಾಯಚರಣೆ, ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ರಾಜತಾಾಂತಿರಕ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳ 50ನೆೇ ವಷಯ ಮತುು 

ಬಾಂಗಬಾಂರ್ು ಶ್ೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ರವರ ಜನಮ ಶತಮಾನೆ ೇತ್ವದ ಸಾಂದಭಯದಲಿಾ 2021 ರ 

ಮಹತವವನುು ಒತಿುಹೇಳುತಾು, ಈ ವಾರ್ಷಯಕ ೇತ್ವಗಳನುು ಜಾಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮರಿಸಲು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು 

ನಡೆಯುತಿುರುವ ಸಮನವಯವನುು ಇನುಷುು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಯರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನೆುಲಯಲಿಾ, 2021 ರ 

ಗಣರಾಜ ಯೇತ್ವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿಾ ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶದ ತಿರ-ಸೇವಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ತಾಂಡದಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಕಾೆಗಿ 

ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಮೆಚುುಗೆ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು. 1971 ರ ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶ ವಿಮೊೇಚನಾ ಯುದಿದ ಸಮಯದಲಿಾ 

ಭಾರತಿೇಯ ಮತುು ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶ ಪಡೆಗಳು ಹಾಗ  ಜನರ ಹ ೇರಾಟ ಮತುು ತಾಯಗದ ಬಗೆೆ ಎರಡ  

ದೇಶಗಳಲಿಾನ ಪರಸುುತ ಪೇಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪಸುವಲಿಾ ಈ ಘಟನೆಯ ಮಹತವವನುು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಗಮನಿಸಿದರು. 

 



6. ಎಫ್ ಒಸಿ ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ವಿನಿಮಯದ ತಿೇವರತೆಗೆ ತೃಪುಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸಿತು, COVID-19 ಹ ರತಾಗಿಯ  

ಅಡೆತಡೆಯಿಲಾದ ಮುಾಂದುವರಿಯಿತು. 17 ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020, ವಚುಯಯಲ್ ಸಭೆಯ ನಾಂತರ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು 

ನಡೆಸಿದ ಇತಿುೇಚಿನ ಸಭೆಗಳನುು ನಿಯೇಗಗಳು ಗಮನಿಸಿದವು, ಅವುಗಳಾಂದರ 51 ನೆೇ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ - ಬಿಜಿಬಿ ಡೆೈರಕುರ್ 

ಜನರಲ್ ಲವೆಲ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಡಿಸಾಂಬರ್ 22-26, 2020 ರಾಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲಿಾ, 06 ಜನವರಿ 2021 ರಾಂದು 

ಜಾಂಟಿ ನದಿಗಳ ಆಯೇಗದ ತಾಾಂತಿರಕ ಮಟುದ ಸಭೆ, 12 ಜನವರಿ 2021 ರಾಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪೂಲಿೇಸ್ 

ಮುಖ್ಯಸಥರ ಸಾಂವಾದ ಮತುು 23 ಜನವರಿ 2021 ರಾಂದು ವಿದುಯತ್ ವಲಯದ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು 19ನೆೇ ಕಾಯಯದಶಿಯ 

ಮಟುದ ಜಾಂಟಿ ಸಿುೇರಿಾಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ. 2ನೆೇ ಭಾರತ-ಬಾಾಂಗ್ಾಾದೇಶದ ಕಾನು್ಲರ್ ಸಾಂವಾದವನುು 28 ಜನವರಿ 

2021 ರಾಂದು ನವದಹಲಿಯಲಿಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚಯ 2021 ರ ಸಭೆಯ ಮೊದಲು ಮುಾಂದಿನ ಗೃಹ ಕಾಯಯದಶಿಯ 

ಮಟುದ ಮಾತುಕತೆ, ವಾಣಿಜಯ ಕಾಯಯದಶಿಯ ಮಟುದ ಮಾತುಕತೆ ಮತುು ಜಾಂಟಿ ನದಿಗಳ ಆಯೇಗದ ಕಾಯಯದಶಿಯ 

ಮಟುದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಒಪಿಕ ಾಂಡರು. 

 

7. ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ಸಹಕಾರ ಮತುು ಜನರ ಸಾಂಬಾಂರ್ಗಳ ಸಿಥರ ಆವೆೇಗವನುು ಕಾಪಾಡಿಕ ಳಳಲು ಸಹ ಒಪಿಲಾಯಿತು. ಈ 

ನಿಟಿುನಲಿಾ, ಎರಡ  ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಅಗತಯವಾದ ಪರಯಾಣಕೆ ಅನುಕ ಲವಾಗುವಾಂತಹ ಏರ್ ಟ್ಾರವೆಲ್ ಬಬಲ್ 

ವಯವಸಥಯನುು ನವಿೇಕರಿಸುವುದನುು ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ತೃಪುಯಿಾಂದ ಗಮನಿಸಿದರು. 

 

8. ದಿವಪಕ್ಷೇಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಹಭಾಗಿತವದಲಿಾ ಕರಡಿಟ್ ನ ಸಾಲನುು ತವರಿತವಾಗಿ ಅನುರ್ಾಠನಗೆ ಳಿಸುವ ಮಹತವವನುು 

ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಗಮನಿಸಿದರು. 03 ಜನವರಿ 2021 ರಾಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಾಂದಿಗೆ ಉನುತ ಮಟುದ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕ ಮೆೇಲಿವಚಾರಣಾ ಕಾಯಯವಿಧಾನವು ಕಾಯಯರ ಪಕೆ ಬಾಂದಿದ ಎಾಂಬ ತೃಪುಯನುು 

ವಯಕುಪಡಿಸಿದ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ನಿಧಿಯ ಬಳಕಯನುು ಹಚಿುಸುವ ಅಗತಯವನುು ಮತುು ಅನುಮೊೇದನೆ 

ಪರಕ್ತರಯೆಗಳನುು ಸುಗಮಗೆ ಳಿಸುವ ಮತುು ಚುರುಕುಗೆ ಳಿಸುವ ಅಗತಯವನುು ಒತಿು ಹೇಳಿದರು. 

 

9. ರಾಯಭಾರಿ ಮಸ ದ್ ಬಿನ್ ಮೊಮೆನ್ ರವರು ನವದಹಲಿಯಲಿಾ ಇದ್ಾದಗ ಬಾಗಬಾಂರ್ು -ಬಾಪು ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಪರದಶಯನಕೆ ಪರಸುುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲಿಾ ಪರದಶಯನಗೆ ಳಳಲಿದುದ, ಸುರ್ಾಮ ಸವರಾಜ್ ಇನಿ್ುಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ 

ಸವಿೇಯಸ್ ನಲಿಾ ಭಾರತಿೇಯ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತುದ್ಾರರ ಾಂದಿಗೆ ಸಾಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ಾದರ. 

ನವ ದಹಲಿ 

ಜನವರಿ 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. 


