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ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਹਏੋ ਿਸ਼ਿਰ ੇ 

29 ਜਨਿਰੀ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ 29 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਨ ੰ ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ ਵਿਿੱਚ ਿਸ਼ਿਰੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ 
ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼ ਿਰਧਨ ਸ਼ਰੀਂਗਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਤਰ ਰਾਜਦ ਤ ਿਸ ਦ ਵਬਨ 

ਿੋਿੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਵਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 
 

2. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਾਈ ਕਿੀਸ਼ਨਰ ਿਹਾਿਵਹਿ ਸ਼ਰੀ ਿੁਹੰਿਦ ਇਿਰਾਨ, ਸਕਿੱਤਰ 

(ਪ ਰਬ) ਰਾਜਦ ਤ ਿਸ਼ਫ਼ੀ ਸ਼ਿਸ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਿਣਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਿੰਤਰਾਵਲਆਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿੀ 

ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਿਫਦ ਵਿਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼, ਗਰਵਹ, ਿਣਜ ਅਤ ੇਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤ ਿੰਤਰਾਵਲਆਾਂ ਦੇ ਨੁਿਾਇੰਦੇ 

ਸ਼ਾਿਲ ਸਨ। 
 

3. ਦੋਿਾਾਂ ਪਿੱਖਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਬਾਰੇ ਸਵਹਯੋਗ, ਿਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲੀ, ਵਬਜਲੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ 

ਜਲ ਸਰੋਤਾਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪਿੱਖੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹਿੱਦੀ ਪਰਬੰਧਨ, ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਰਿੱਵਖਆ ਸਵਹਯੋਗ ਸਿੇਤ 

ਦੁਿਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿੀਵਖਆ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਿਾਰਚ 2021 ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ 

ਿਾਲੀ ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਿੋਦੀ ਦੀ ਢਾਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕ ਟਨੀਵਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ 50ਿੀਂ 

ਿਰੇਗੰਢ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਾਗਿਾਾਂ ਉੱਤੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
 

4. ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ COVID  -19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੁਿੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 

ਗੁਆਾਂਢੀ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨ ੰ ਤੋਹਫੇ ਿਜੋਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ COVISHIELD ਟੀਵਕਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 20 

ਲਿੱਖ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 
 

5. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ 50 ਿੀਂ ਿਰਹੇਗੰਢ, ਦੁਿਿੱਲੇ ਕ ਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 50ਿੀਂ ਿਰੇਗੰਢ ਅਤ ੇ

ਬੰਗਬੰਧ  ਸ਼ੇਖ ਿੁਜੀਬੁਰ ਰਵਹਿਾਨ ਦੀ ਜਨਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਿੱਚ 2021 ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਦੇ ਿਿੱਦੇਨਜਰ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 

ਇਹ ਿਰੇਗੰਢਾਾਂ ਸਾਾਂਝ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਿੌਜ ਦਾ ਤਾਲਿੇਲ ਨ ੰ ਹੋਰ ਿਜਬ ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱਚ 

ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 2021 ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਦਿਸ ਪਰੇਡ ਵਿਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟੀਨਜੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਚ 

ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੌਜ ਦ ਪੀੜਹੀਆਾਂ ਨ ੰ ਯਾਦ ਵਦਿਾਉਣ 

ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਸਿਾਗਿ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ। 
 



6. ਇਸ FOCP ਦੌਰਾਨ COVID  -19 ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਦੁਿਿੱਲੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ 

ਪਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਦੋਨਾਾਂ ਿਫ਼ਦਾਾਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਿਰਚੁਅਲ ਸੰਿੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਾਂ ਤਾਜਾ ਿੀਵਟੰਗਾਾਂ ਿਿੱਲ 

ਵਧਆਨ ਵਦਿੱਤਾ - 22-26 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ ਗੁਿਾਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 51ਿੀਂ BSF- BGB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੱਧਰ ਦੀ 

ਗਿੱਲਬਾਤ, 6 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਨ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਨਦੀਆਾਂ ਕਿੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਿੱਧਰੀ ਿੀਵਟੰਗ, 12 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਨ  ੰ

ਹੋਇਆ ਪੁਵਲਸ ਿੁਖੀਆਾਂ ਦਾ ਸੰਿਾਦ ਅਤੇ 23 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਨ ੰ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੋਈ 19ਿੀਂ 

ਸਕਿੱਤਰ ਪਿੱਧਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿੀਵਟੰਗ। ਦ ਜਾ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਿਾਦ ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ ਵਿਿੱਚ 28 

ਜਨਿਰੀ, 2021 ਨ ੰ ਹੋਇਆ। ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਿਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਵਸਖਰ ਸੰਿੇਲਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗਰਵਹ ਸਕਿੱਤਰ ਪਿੱਧਰ ਦੀ 

ਅਗਲੀ ਗਿੱਲਬਾਤ, ਿਣਜ ਸਕਿੱਤਰ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝਾ ਨਦੀ ਕਿੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਿੱਤਰ ਪਿੱਧਰੀ ਅਗਲੀ 

ਿੀਵਟੰਗ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦਿੱਤੀ। 
 

7. ਦੁਿਿੱਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਿੱਧਰੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ 'ਤੇ ਿੀ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦਿੱਤੀ 

ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਟਰੈਿਲ ਬਿੱਬਲ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤਿੱਸਲੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ, 

ਵਜਸ ਨਾਲ ਦੋਿਾਾਂ ਿੁਲਕਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 
 

8. ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਦੁਿਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿਚ ਲਾਈਨਜ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਨ ੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਿੱਤਤਾ 

ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ। ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਜਨਿਰੀ 3, 

2021 ਨ ੰ ਹੋਈ ਪਵਹਲੀ ਿੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ, ਦੋਿਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਾਨਗੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸੁਚਾਰ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦਿੱਤਾ। 
 

9. ਰਾਜਦ ਤ ਿਸ ਦ ਵਬਨ ਿੋਿੈਨ ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਬੰਧ  - ਬਾਪ  ਵਡਜੀਟਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ 

ਿੇਖਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਿੇਂ ਵਿਵਗਆਨ ਭਿਨ ਵਿਖ ੇਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਿਾ ਸਿਰਾਜ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ ਫੌਰਨ ਸਰਵਿਸ 

ਵਿਖ ੇਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਿਾ ਅਫਸਰ ਵਸਵਖਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਨਿੀਂ ਵਦਿੱਲੀ 

29 ਜਨਿਰੀ, 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. 


