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భారత్-బంగ్లా దేశ్ విదేశలంగ కలర్లాలయ సంప్రద ంప్ులు 
జనవరి 29, 2021 

 

1. భారత్ మరయిు బంగ్లా దశే్ తమ విదశేలంగ కలరలాలయ సంప్రద ంప్ులను (ఎఫ్ఓసీ) 29 జనవరి 2021న నయాఢిలా్లలో 
జరిపలయి. భారత్ తరఫున విదేశలంగ కలరాదరిి శీ్ర హర్్ష వరధన్ శీ్ంగ్లా , బంగ్లా దేశ్ ప్క్షానికి ఆ దేశ విదేశలంగ కలరాదరిి  
అంబాసడిర్ష మసయద్ బిన్ మోమెన్ ఈ సమావేశలనికి సహ సలరథ్ాం వహ ంచారు. 
 
2. బంగ్లా దేశ్ విదేశలంగ కలరాదరిితో పలటు బంగ్లా దేశ్ హ ై కమిషనర్ష గ్ౌరవనీయ శీ్ర మహమమద్ ఇమాా న్, సకీెటర ీ
(తూరుు) అంబాసడిర్ష మష్ీీ  షలమ్స్ మరయిు విదేశ్ర వావహారలలు, వలణజిాం, నీటి వనరుల మంత్రరతవ శలఖలకు 
చ ంద న ప్రత్రనిధులు కూడా హాజరయాారు. అలాగ్ే భారతీయ ప్రత్రనిధ  బ ందంలో విదశే్ర వావహారలలు, హోమ్స 
వావహారలలు, వలణజిాం మరయిు ప్రశిీమలు, జల శకిి ఇంకల ఆరిిక మంత్రరతవ శలఖలకు చ ంద న ప్రత్రనిధులు ఉన్ాారు. 
 
3. కోవిడ్-19 సహకలరం, వలణిజాం, కన్ెకిివిటీ, అభివ ద ధ  భాగసలవమాం, విదుాత్, ఇంధనం మరియు నీటి వనరులు, 
పలర ంతీయ మరయిు బహుళప్క్ష సహకలరం అదవేిధంగ్ల సరహిదుు  నిరవహణ మరియు భదరత, రక్షణ సహకలరం సహా 
ద వవపలక్షకి సంబంధాలోా  సలధ ంచిన ప్ురోగత్రని ఇరుప్క్షాలు సమగీంగ్ల సమీక్షించాయి. 2021 మారిి లో భారత్ ప్రధాన 
మంత్రర శీ్ర నరేందర మోదీ జరప్నునా ఢాకల ప్రాటనకు సంబంధ ంచిన సన్ాాహాలపెవ కూడా చరిలోా  ప్రధానంగ్ల ద ష్ిి 
సలరించారు. అలాగ్ ే ఇరు దేశలల మధా దౌతా సంబంధాలు న్లెకనని 50 వలరి్క సలమరకోత్వలనిక ి సంబంధ ంచిన 
కలరాకీమాల గురించి కూడా చరిించారు. 
 
4. భారత్ తన ‘పొ రుగుకు తొలి పలర ధానాం’ పలలసీని ద ష్ిిలోపటెుి కనని బంగ్లా దేశ్ కు 20 లక్షల డోసుల కోవిష్ల్ీ్డ 
వలాకి్న్ ను బహుమత్రగ్ల ఇవవడం సహా కోవిడ్-19 సంబంధ త అంశలలపెవ సనిాహ త సహకలరలనిా ఇరు ప్క్షాలు 
న్ొకిిచ ప్ుడంతో పలటు కననియాడాయి. 
 
5. బంగ్లా దేశ్ విముకిిక ి 50వ వలరి్కోత్వం అలాగ్ే, ద వవపలక్షిక సంబంధాలకు 50 ఏళలా  ప్ూరివడం, అదేవిధంగ్ల 
బంగబంధు ష్ేక్ ముజీబుర్ష రెహామన్ శత జయంత్ర న్పే్థ్ాంలో 2021 ఏడాద క ి గల పలర ధానాతను ఇరుప్క్షాలు 
ఉదాా టసియి , ఈ వలరి్కోత్వలలను ఉమమడిగ్ల జరిపేందుకు ప్రసుి తం కననసలగుతునా సమనవయానిా మరింత బలోపేతం 
చేయాలని నిరణయించాయి. ఈ న్పే్థ్ాంలో 2021 భారత్ రపి్బాిక్ డ ే ప్రడే్ లో బంగ్లా దేశ్ కు చ ంద న త్రరవిధ దళాల 
మారిింగ్ కంటింజెంట్  పలలగొ నడానిా ఇరు ప్క్షాలు కననియాడాయి. 1971లో బంగ్లా దశే్ విముకిి యుదధం సమయంలో 
భారతీయ మరయిు బంగ్లా దశే్ దళాలు అలాగ్ే ప్రజల పో రలటం ఇంకల తాాగ్లల గురించి ఇరు దశేలలోా ని ప్రసుి త తరలలు 
గురుి ంచుకోవడంలో ఈ కలరాకీమం కలీక పలర ధానాం కలిగ్ి ఉందని ఇరు ప్క్షాలు న్ొకిిచ పలుయి. 



 
6. కోవిడ్-19 ప్రసిిితులోా  సెవతం ద వవపలక్షకి సంప్రద ంప్ులు తరచుగ్ల జరగడం, సిిరంగ్ల కననసలగడం ప్టా ఎఫ్ఓస ీ
సంత పిిని వాకిం చసేింద . 17 డసిెంబర్ష 2020న జరిగ్ని వరుివల్డ సదసు్ తరలవత ఇటవీల ఇరు ప్క్షాలు జరపిని 
సమావేశలలను ప్రత్రనిధ  బ ందాలు గురుి చేసుకున్ాాయి. ఇందులో 22-26 డసిెంబర్ష 2020న గువలహటలిో 51వ 
బీఎస్ఎఫ్ – బీజీబీ డ వరెకిర్ష జనరల్డ సలి యి చరిలు, 06 జనవరి 2021న ఉమమడి నదుల కమిషన్ సలంకేత్రక సలి యి 
సమావేశం, 12 జనవర ి2021న మొటిమొదట ిపో ల్లస్ అధ ప్తుల చరిలు, అదేవిధంగ్ల 23 జనవరి 2021న విదుాత్ 
రంగంలో సహకలరంపెవ సెకీటర ీసలి యి 19వ జాయింట్ సీిరింగ్ కమిటీ సమావేశం ఉన్ాాయి. దీంతోపలటు 28 జనవర ి
2021న నయాఢిలా్లలో భారత్-బంగ్లా దశే్ 2వ దౌతా చరిలు జరిగ్లయి. కలగ్ల, తదుప్రి హోమ్స కలరాదరిి సలి యి చరిలు, 
వలణిజా కలరాదరిి సలి యి చరిలు అలాగ్ే ఉమమడి నదుల కమిషన్ కలరాదరిి సలి యి సమావేశలలను 2021 మారిిలో 
జరగనునా సదసు్కు ముంద ేనిరవహ ంచాలని కూడా ఇరు ప్క్షాలు అంగ్ీకరించాయి. 
 
7. ఇరు దేశలల మధా ద వవపలక్షిక సహకలరం, అలాగ్ే ప్రజా సంబంధాలోా  సిిరమెనై వ ద ధని కననసలగ్ించేందుకు కూడా 
అంగ్ీకలరం కుద రింద . దీనిక ిసంబంధ ంచి, ఇరు దశేలల మధా అతావసర ప్రయాణాలకు వీలు కలిుంచ ేఎయిర్ష టరా వలె్డ 
బబుల్డ సదుపలయానిా ప్ునరుదధరించడానిా ఇరు ప్క్షాలు ప్రసలి విసయి , ఈ చరాలను కననియాడాయి. 
 
8. ద వవపలక్షిక అభివ ద ధ  భాగసలవమాంలో రుణ సదుపలయాల కలున (ల వన్్ ఆఫ్ కెీడటి్)ను మరింత వేగవంతంగ్ల 
అమలు చయేడం యొకి పలర ధానాతను ఈ సందరభంగ్ల ఇరు ప్క్షాలు న్ొకిిచ పలుయి. 03 జనవరి 2021న జరిగ్ని 
మొటిమొదటి సమావశేంలోన్ ే ఉనాత సలి యి అభివ ద ధ  భాగసలవమాం ప్రావకే్షణ యంతరా ంగ్లనిా కలరలాచరణలోక ి
తీసుకురలవడం ప్టా ఇరు ప్క్షాలు సంత పిి ని వాకిం చేశలయి. నిధుల వినియోగ్లనిా మరింత పెంచడం, అలాగ్ ే
అనుమతుల ప్రకిీయలను కీమబదీుకరించడం మరియు వేగవంతం చేయాలి్న ఆవశాకతను వలరు న్ొకిిచ పలురు. 
 
9. నయాఢలాి్లలో బస సందరభంగ్ల అంబాసడిర్ష మసయద్ బిన్ మోమెన్, ప్రసుి తం విజాా న్ భవన్ లో ప్రదరిిసుి నా 
బంగబంధు – బాప్ు డిజిటల్డ ఎగ్ిిబిషన్ ను సందరిించనున్ాారు. అలాగ్ే, సుషలమ సవరలజ్ ఇన్ సిిటయాట్ ఆఫ్ ఫలరిన్ 
సరీవస్ లోని ఇండయిన్ ఫలరిన్ సరీవస్ శ్క్షణారుధ ల (టరరయినీలు)తో సంభాష్ించనున్ాారు. 
 
న్యాఢిలా్ల 
జన్వర్ి 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. 


