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ഇന്ത്യ -ബംഗ്ലാദേശ് ദ ാറിൻ കൺസൾദേഷനുകൾ  

ജനുവരി 29, 2021 

1. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേശും തമ്മിലുള്ള ദ ാറിൻ ഓ ിസ് കൺസൾദേഷൻ (FOC) 2021 

ജനുവരി 29 ന് നയൂ ഡൽഹിയിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാരയ സസക്കേറിയായ ക്ശീ ഹർഷ് 

വർദ്ധൻ ശ ംഖളയും ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാരയ സസക്കേറിയായ അംബാസിഡർ മസൂദ് 

ബിൻ സമാസമനും സദമ്മളനത്തിൽ സംയുക്തമായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.  

 

2. ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാരയ സസക്കേറിയ്സകാപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് ഹഹ കമ്മീഷണർ മുഹമ്മദ്  

ഇക്മാൻ,  സസക്കേറി (ഈസ്റ്റ്) അംബാസിഡർ മഷ് ി ഷംസ് കൂസട ജല വിഭവ 

മക്ന്ത്ാലയത്തിസല ക്രതിനിധ്ികൾ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ രസെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ 

വിഭാഗത്തിൽ വിദേശകാരയ വകുപ്പ്, ആഭയന്ത്ര വകുപ്പ്, വാണിജയ വയവസായ വകുപ്പ്, 
ജയശക്തി കൂടാസത  ിനാൻസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ക്രതിനിധ്ികൾ രസെടുത്തു. 
 

3. ദകാവിഡ് -19 ക്രവർത്തന സഹകരണം,വയവസായം, കണക്ടിവിറ്റി, വികസന  

രൊളിത്തം, രവർ, ഊർജവും  ജലസ്ദക്താതസ്സുകളും,   കൂടാസത ക്രാദേശികവും 

അന്ത്ർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങൾ അതുദരാസല തസന്ന അതിർത്തി ഹകകാരയം 

സചയ്യുന്നതും സുരക്ഷാ ക്രതിദരാധ് സഹകരണവും എന്നീ ദമഖകൾ ഉൾപ്പസട ഭയകക്ഷി 
ബന്ധങ്ങളിലൂസട ഹകവരിച്ചിേുള്ള എലലാ രുദരാഗതിയും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും സമക്ഗമായി 
തസന്ന അവദലാകനം സചയ്തു. 2021 മാർച്ചിൽ നടത്താനിരികുന്ന ക്രധ്ാനമക്ന്ത്ി ക്ശീ നദരക്ര 

ദമാേിയുസട ബംഗ്ലാദേശ് സരർശനവുമായി ബന്ധസപ്പേ ഒരുകങ്ങളും ഇരു 
രാജയങ്ങളുസടയും നയതക്ന്ത് ബന്ധങ്ങളുസട 50 വാർഷികാദ ാഷദനാടനുബന്ധിച്ചു ഈ 

വർഷം നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ചയിൽ ദകക്രീകരികസപ്പേു.  

 

4. ഇന്ത്യയുസട 'അയാൾ രാജയങ്ങൾക് മുൻഗണന' എന്ന നയസത്തത്തുടർന്ന് 2 മിലയൺ 

ദകാവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ദഡാസുകളുസട സമ്മാനം ഉൾപ്പസട ദകാവിഡ്-19 മായി 
ബന്ധസപ്പേ വിഷയങ്ങളിസല അടുത്ത സഹകരണം ഇരു ഭാഗങ്ങളും ക്രശംസദയാസട 

നിരീക്ഷിച്ചു. 

 

5. ബംഗ്ലാദേശ് സവാതക്ന്ത്യത്തിന്സറ 50 മത് വാർഷികം, ഉഭയകക്ഷി നയതക്ന്ത് ബന്ധത്തിന്സറ 50 

മത് വാർഷികം അതുദരാസലതസന്ന ബംഗബന്ധു സഷയ്് മുജിബുർ റഹ്മാന്സറ ജന്മശതാബ്ദി 
എന്നിവയുസട രശ്ചാത്തലത്തിൽ 2021-ന്സറ ക്രാധ്ാനയസത്ത അടിവരയിേുസകാണ്ട് ഈ 

വാർഷികങ്ങൾ സംയുക്തമായി അനുസ്മരികുന്നതിനുള്ള ഏദകാരനം ശക്തിസപ്പടുത്താൻ 

ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. ഈ സാഹചരയത്തിൽ 2021 റിപ്പബ്ലിക് േിന രദരഡിൽ 

ബംഗ്ലാദേശ് ഹക്ട സർവീസ് മാർച്ചിങ് ദകാണ്ടിൻജന്റിന്സറ രൊളിത്തം ഇരു 
വിഭാഗങ്ങളും അഭിനരിച്ചു. 

1971 സല ബംഗ്ലാദേശ് സവാതക്ന്ത്യ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ, ബംഗ്ലാദേശ് ദസനകളുസടയും 

അവിടസത്ത ജനതയുസടയും കഷ്ടരാടുകസളയും തയാഗസത്തയും കുറിച്ച് ഇരു 
രാജയങ്ങളിസലയും നിലവിസലതലമുറകസള ഓർമ്മിപ്പികുന്നതിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾക് 
ക്രാധ്ാനയമുസണ്ടന്നു ഇരു വിഭാഗവും ബിരീക്ഷികുകയുണ്ടായി. 

 



6. ദകാവിഡ് -19 സാഹചരയങ്ങൾകും അതീതമായി ഉഭയകക്ഷി ഹകമാറ്റങ്ങളുസട 

തീക്വതയിൽ FOC സംത പ്തി ക്രകടിപ്പിച്ചു. 2020 ഡിസംബർ 17 വിർചവൽ ഉച്ചദകാടിക് 
ദശഷം ഇരുരാജയങ്ങളും നടത്തിയ സമീരകാല സദമ്മളനങ്ങളായ 2020 ഡിസംബർ 22 മുതൽ 

26 വസരയുള്ള തിയ്യതികളിൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ വച്ച് നടന്ന  51-ാാമത് ബി.എസ്.എഫ് - 

ബി.ജി.ബി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സലവൽ ചർച്ചകൾ,  2021 ജനുവരി 06 ന് ദജായിന്് റിദവർഴ്
സ് കമ്മീഷന്സറ സാദെതിക തല ദയാഗം, 2021 ജനുവരി 12 ന് നടന്ന ആേയ ദരാലീസ് 

ദമധ്ാവികളുസട സംഭാഷണവും അതുദരാസലതസന്ന 2021 ജനുവരി 23 നു നടന്ന രവർ 

സസക്ടർ ദകാർരദറഷസനകുറിച്ചുള്ള 19-ാാമത് സസക്കേറി സലവൽ ദജായിന്് സ്റ്റിയറിംഗ് 

കമ്മിറ്റി ദയാഗം എന്നിവയും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും രരിഗണിച്ചു. 

2021 ജനുവരി 28 ന് നയൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് 2 മത് ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ദകാൺസുലർ 

സംഭാഷണം നടന്നിരുന്നു. അടുത്ത  േ ആഭയന്ത്ര സസക്കേറി തല  സംഭാഷണങ്ങൾ, 

വയവസായ സസക്കേറി തല സംഭാഷണങ്ങൾ കൂടാസത ദജായിന്് റിദവർഴ്സ് കമ്മീഷന്സറ 

സസക്കേറി തല സദമ്മളനം എന്നിവ 2021 മാർച്ചിസല  ഉച്ചദകാടിക് മുമ്പ് നടത്താനും 

ഇരുരക്ഷവും സമ്മതിച്ചു. 

 

7. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിലും വയക്തിഗത ബന്ധങ്ങളിലും സ്ഥിരമായ ആദവഗം 

നിലനിർത്തുന്നതിനും ധ്ാരണയായി. ഇതിദനാടനുബന്ധിച്ചു,  ഇരുരാജയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 

അവശയയാക്തകൾക് സൗകരയങ്ങസളാരുകുന്ന എയർ ക്ടാവൽ ബബിൾ ക്കമീകരണം 

രുതുകിയതിൽ  ഇരുരാജയങ്ങളും  സംത പ്തതി ദരഖസപ്പടുത്തി. 
 

8.ഉഭയകക്ഷി വികസന രൊളിത്തത്തിൽ ഹലൻ ഓഫ് സക്കഡിറ്റുകൾ സരേന്ന് തസന്ന നടപ്പിൽ 

വരുത്തുന്നതിന്സറ ക്രാധ്ാനയം ഇരു രാജയങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു.2021 ജനുവരി 03 സല ആേയ 

സദമ്മളനദത്താട് കൂടി ഉന്നതതല വികസന രൊളിത്ത നിരീക്ഷണ സമകാനിസം 

ക്രവർത്തനക്ഷമമായതിൽ സംത പ്തി ക്രകടിപ്പിച്ചതിസനാപ്പം തസന്ന  ണ്ടുകളുസട 

വിനിദയാഗം വർദ്ധിപ്പികുകയും അംഗീകാര നടരടികളുസട ദവഗത വർദ്ധിപ്പികുകയും 

കാരയക്ഷമമാകുകയും സചദയ്യണ്ടതിന്സറ ആവശയകതയും ഇരുരക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 
 

9. നയൂ ഡൽഹിയിസല തന്സറ താമസ സമയത്തിനിടയിൽ   അംബാസഡർ മസൂദ് ബിൻ 

ദമാസമൻ,നിലവിൽ വിജ്ഞാന ഭവനിൽ ക്രേർശിപ്പിച്ചുസകാണ്ടിരികുന്ന ബാഗ്ബന്ധു  - 

ബാപ്പു ഡിജിറ്റൽ എക്സിബിഷൻ സരർശികുകയും സുഷമ സവരാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂേ് ഓഫ് 

ദ ാറിൻ സർവീസിസല ഇന്ത്യൻ ദ ാറിൻ സർവീസ് ഓ ീസർ സക്ടയിനികളുമായി 
സംവേികുകായ് സചയ്തു. 
 

നയൂ ഡൽഹി  
29 ജനുവരി, 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. 


