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ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଦବୈଦେଶକି କାର୍ଯୟ୍ାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍ ୍

ଜାନୁଆରୀ 29, 2021 

ଭାରତ ଓ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଦବୈଦେଶକି କାର୍୍ଯୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ବଚିାର ବମିର୍୍ (ଏଫଓସ)ି 29 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଦର ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର 

ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦବୈଦେଶକି ସଚବି ଶ୍ରୀ  ର୍୍ ବର୍ଦ୍ନ୍ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର 
ଦବୈଦେଶକି ସଚବି ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ମସେୁ ବନି୍ ଦମାଦମନ ଏ  ିଦବୈଠକଦର ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଦଲ। 

2. ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଦବୈଦେଶକି ସଚବିଙ୍କ ସ  ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ମାନୟବର ଶ୍ରୀ ମ ମ୍ମେ ଇମ୍ରାନ, ସଚବି (ପୂବ୍) ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ମାଶଫି 

ବଦିେ ଶାମସ୍ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ଦବୈଦେଶକି ବୟାପାର, ବାଣିଜୟ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତନିଧିୀମାଦନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଦଲ। 
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତନିଧିି େଳଦର ଦବୈଦେଶକି ବୟାପାର, ଗୃ , ବାଣିଜୟ ଓ ଉଦେୟାଗ, ଜଳଶକି୍ତ ଏବଂ ଅଥ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତନିଧିୀମାଦନ ଉପସ୍ଥିତ 

ଥିଦଲ। 

3. ଦକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ସ ଦର୍ଯାଗ, ବାଣିଜୟ, ସଂଦର୍ଯାଗୀକରଣ, ବକିାଶ ସ ଭାଗୀତା, ଶକି୍ତ, ଊଜ୍ା ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପେ, 
ଆଞ୍ଚଳକି ଏବଂ ବ ୁପକ୍ଷୀୟ ସ ଦର୍ଯାଗ ତଥା ସୀମା ପରଚିାଳନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ସ ଦର୍ଯାଗ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଦ୍ର 
ଅଗ୍ରଗତରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସୃି୍ତତ ସମୀକ୍ଷା କରଥିିଦଲ। ମାଚ୍ଚ୍ 2021 ଦର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଉପଦର 
ମଧ୍ୟ ଆଦଲାଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା ଏବଂ େୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର କୂଟଦନୈତକି ସମ୍ପକର୍ 50 ତମ ବାର୍କିୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ବରି୍ୟଦର ମଧ୍ୟ 
ଆଦଲାଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 

4. ଭାରତର ପଦଡାଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତ ିଅନୁର୍ଯାୟୀ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶକୁ 2 ମିଲିୟନ ଦଡାଜ ଦକାଭିସଲିଡ ଟୀକା ପ୍ରୋନ କରବିା ସ ତି ଦକାଭିଡ-19 
ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଦର ଘନଷି୍ଠ ସ ଦର୍ଯାଗକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ।ି 

5. ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମକିୁ୍ତର 50 ତମ ବାର୍କିୀ, ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ କୂଟଦନୈତକି ସମ୍ପକ୍ର 50 ବର୍୍ ପରୂ୍ତ୍ତ ିତଥା ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ ଦଶଖ ମୁଜବୁିର ର ମାନଙ୍କ ଜନମ 
ଶତବାର୍କିୀ ପରଦିପ୍ରକ୍ଷୀଦର 2021 ବର୍୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ େଶ୍ାଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏ  ିବାର୍କି ଉତ୍ସବଗୁଡକୁି ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ମଳିତିଭାଦବ 
ସମନବୟ ରକ୍ଷା କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ତ ି ଦନଇଛନ୍ତ।ି ଏ  ି ପରଦିପ୍ରକ୍ଷୀଦର 2021 ଗଣତନ୍ତ୍ର େବିସ ପଦରଡଦର ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ତ୍ର-ିଦସବା ମାଚଂି 
କେଦିଜେର ଅଂଶଗ୍ର ଣକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ।ି 1971 ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମକିୁ୍ତ ସଂଗ୍ରାମଦର ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ 
ଦସନାବା ନିୀ ଏବଂ ଦଲାକଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ବଳେିାନ ବରି୍ୟଦର ଉଭୟ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମ୍ାନର ପିଢକୁି ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 
ଏ  ିଘଟଣାର ମ ତ୍ତ୍ୱ ବରି୍ୟଦର ଉଦଲ୍ଲଖ କରଥିିଦଲ। 

  



6. ଦକାଭିଡ-19 ସଦତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିର ଭାବଦର ଜାର ି ର ଥିିବା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଆୋନପ୍ରୋନର ତୀବ୍ରତାଦର ଏଫଓସ ି ସଦନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରଛି।ି 17 
ଡଦିସମବର 2020 ଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ ାଇଥିବା ଭଚ୍ୁ ଆଲ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ପଦର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଦବୈଠକଗୁଡକି ଉପଦର ଧ୍ୟାନ ଦକନ୍ଦ୍ରତି 
କରଥିିଦଲ ର୍ଯଥା 22-26 ଡଦିସମବର 2020 ଦର ଗୁଆ ାଟୀଦର 51ତମ ବଏିସ୍ଏଫ୍-ବଜିବି ି ମ ାନଦିେ୍ଶକ ସ୍ତରୀୟ ବାର୍ତ୍ତା୍ଳାପ, 06 
ଜାନୁଆରୀ 2021 ଦର ମିଳତି ନେୀ ଆଦୟାଗର ଦବୈର୍ୟିକ ସ୍ତରୀୟ ଦବୈଠକ, 12 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଦର ଦପାଲିସ ମଖୁୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ 
ଆଦଲାଚନା ଏବଂ 23 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଦର ଶକି୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସ ଦର୍ଯାଗ ଉପଦର 19ତମ ସଚବି ସ୍ତରୀୟ ମଳିତି ପରଚିାଳନା କମଟି ି

ଦବୈଠକ। ଦ୍ୱତିୀୟ ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ େୂତାବାସସ୍ତରୀୟ ଆଦଲାଚନା 28 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଦର ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ଅନୁଷ୍ଠତି ଦ ାଇଥିଲା। 
ମାଚ୍ଚ ୍2021 ସମି୍ମଳନୀ ପବୂରୁ୍ ଗୃ  ସଚବି ସ୍ତରୀୟ ଆଦଲାଚନା, ବାଣିଜୟ ସଚବି ସ୍ତରୀୟ ଆଦଲାଚନା ଏବଂ ମିଳତି ନେୀ ଆଦୟାଗର ସଚବି 
ସ୍ତରୀୟ ଦବୈଠକ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ଦ ାଇଥିଦଲ। 

7. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସ ଦର୍ଯାଗର ସ୍ଥରି ଗତ ିଏବଂ ଦଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସମ୍ପକକୁ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସ ମତ ଦ ାଇଥିଦଲ। ଏ  ି
ପରଦିପ୍ରକ୍ଷୀଦର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ବମିାନ ଚଳାଚଳ ବୟବସ୍ଥାର ନବୀକରଣକୁ ସନୁ୍ତଷି୍ଟର ସ  ଉଦଲ୍ଲଖ କରଥିିଦଲ ର୍ଯା ା ଉଭୟ ପକ୍ଷ 

ମଧ୍ୟଦର ଅତୟାବଶୟକ ର୍ଯାତ୍ରାକୁ ସ ଜ କରବି। 

8. ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ବକିାଶ ଭାଗିୋରୀଦର ଋଣ ବୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କାର୍୍ଯୟକାରତିା ଉପଦର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱାଦରାପ କରଛିନ୍ତ।ି 03 ଜାନୁଆରୀ 
2021 ଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ ାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦବୈଠକ ସ ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବକିାଶ ସ ଭାଗୀତା ମନଟିରଂି ବୟବସ୍ଥା କାର୍୍ଯୟକ୍ଷମ ଦ ାଇଥିବାରୁ 
ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସଦନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରଥିିଦଲ ଏବଂ ପାଣ୍ଠରି ଉପଦର୍ଯାଗକୁ ବୃର୍ଦ୍ ିକରବିା ଏବଂ ଅନୁଦମାେନ ପ୍ରକ୍ରୟିାଗୁଡକୁି ସରଳ ଏବଂ ତ୍ୱରାନିବତ 
କରବିା ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱାଦରାପ କରଥିିଦଲ। 

9. ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ମସୁେ ବନି୍ ଦମାଦମନ ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ର ଣି ସମୟଦର ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ - ବାପୁ ଡଜିଟିାଲ ପ୍ରେଶ୍ନୀ ପରେିଶ୍ନ କରଦିବ ର୍ଯା ା 
ବର୍ତ୍ତମ୍ାନ ବଜି୍ଞାନ ଭବନଦର ଆଦୟାଜତି ଦ ଉଛ ିଏବଂ ସୁର୍ମା ସ୍ୱରାଜ ଦବୈଦେଶକି ଦସବା ପ୍ରତଷି୍ଠାନଦର ପ୍ରଶକି୍ଷାଥ୍ୀ ଭାରତୀୟ ଦବୈଦେଶକି 

ଦସବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ  ବାର୍ତ୍ତା୍ଳାପ କରଦିବ। 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜାନୁଆରୀ 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. 


