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નવી દદલ્હીમાાં 19 જૂન, 2022 નાાં રોજ ભારત-બાાંગ્લાદશે સાંયુક્ત પરામશશક કમમશન (JCC) નો સાતમો 
રાઉન્ડ યોજવામાાં આવ્યો હતો. આ સાંયુક્ત પરામશશક કમમશનની સહ-અધ્યક્ષતા ભારતનાાં મવદેશ માંત્રી ડૉ. એસ. 
જયશાંકર અને બાાંગ્લાદશેનાાં મવદેશ માંત્રી ડૉ. એ. કે. અબ્દુલ મોમેન દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. 
 

2. માંત્રીઓએ બાાંગ્લાદેશનાાં 1971 નાાં મુમક્ત યુદ્ધનાાં સાંયુક્ત બમલદાનોમાાંથી ઉભરેલ બન્ન ેપક્ષો વચ્ચેની હૂાંફ યાદ 
કરી હતી, જેણે મનકટનાાં અન ેમૈત્રીપૂણશ સાંબાંધો ઘડ્યા છે જે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીનો પરાંપરાગત મવચારની 
ઉપરવટ છે. 
 

3. માંત્રીઓએ ત્રણ ઐમતહામસક મહા ઘટનાઓ- બાાંગ્લાબાંધુ શેખ મુજીબુર રેહમાનની જન્મ શતાબ્દી; બાાંગ્લાદેશની 
પચાસમી સ્વતાંત્રતા વર્શગાાંઠ અને ભારત-બાાંગ્લાદશે જોડાણોની સુવણશ વર્શગાાંઠને સાંયુક્ત રીતે યાદગાર બનાવવા 
ભારતનાાં રાષ્ટ્રપમત અને વડાપ્રધાન એમ બન્નેની 2021 માાં બાાંગ્લાદશેની અભૂતપૂવશ મુલાકાતો દ્વારા મદ્વપક્ષીય 
જોડાણો વધુ મજબૂત બનાવવાનુાં સ્વાગત કયુું હતુાં. 
 

4. મદ્વપક્ષીય અને પ્રાાંમતય સહકાર માટે આદશશ નમનૂારૂપ, માંત્રીઓએ બન્ન ેદેશો વચ્ચે રહેલા મવશ્વાસ અને 
પરસ્પર આદરની પ્રશાંસા કરી હતી જે દાયકામાાં બન્ન ેદેશો વચ્ચે વધ્યા છે. આનુાં તાજેતરનુાં ઉદાહરણ બાાંગ્લાબાંધુ 
શેખ મુજીબુર રેહમાન પર સાંયુક્ત રીતે મનમીત જીવનકથા ‘મુજીબ – રાષ્ટ્રનુાં મનમાશણ’ નુાં કેન્સ દફલ્મ ફેમસ્ટવલ ખાતે 
મે 2022 માાં લોન્ચ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં તે છે. 
 

5. અગાઉનુાં સાંસ્કરણ 2020 માાં વચ્યુશઅલી યોજવામાાં આવ્યુાં હતુાં તે સાથે કોમવડ-19 નાાં પ્રારાંભ બાદ આ પ્રથમ 
વખત રૂબરૂમાાં JCC મીટટગ યોજવામાાં આવી રહી હોવાની નોંધ લેતા, બન્ન ેમાંત્રીઓએ કોમવડ-19 નો સામનો 
કરવા માટે બન્ન ેદેશોએ કરેલા પ્રયાસોની પ્રશાંસા કરી હતી. માંત્રીઓએ ડીસેમ્બર 2021 માાં રાષ્ટ્રપમત રામનાથ 
કોવવદની મુલાકાત, માચશ 2021 માાં વડાપ્રધાન નરેન્ર મોદીની મુલાકાત, ડીસેમ્બર 2020 માાં બન્ને દેશોનાાં 
વડાપ્રધાનો વચ્ચેનાાં વચ્યુશઅલ મશખર સાંમલેન, તેમજ સપ્ટેમ્બર 2020 માાં છેલ્લી JCC ની વચ્યુશઅલ મીટટગ 
દરમમયાન લેવામાાં આવલેા મનણશયોનાાં અમલીકરણ સમહત પ્રવતશમાન સહકારનાાં તમામ કે્ષત્રોની વ્યાપક સમીક્ષા કરી 
હતી. 
 

6. માંત્રીઓએ સાંતોર્ વ્યક્ત કયો હતો કે કોમવડ-19 મહામારીએ ઉભા કરેલા પડકારો હોવા છતા પણ, બન્ન ે
દેશોએ સરુક્ષા અને સીમા વ્યવસ્થાપન થી પારસ્પદરક લાભદાયી વ્યાપાર અને રોકાણનાાં પ્રવાહો, તેમજ સુધારેલ 



મદ્વપક્ષીય અને પેટા-પ્રાાંમતય બહુમસ્થતીકીય કનેમક્ટમવટી, વધાર ેપ્રમાણમાાં પાવર અને ઊર્જશ સહકાર, મવકાસાત્મક 
સહાયતા અને ક્ષમતા મનમાશણનાાં આદાન-પ્રદાનો, સાાંસ્કૃમતક અને લોકોનાાં પરસ્પરનાાં જોડાણોનાાં દરકે કે્ષત્રોમાાં 
પહેલા કરતા વધારે મનકટતાથી કામ કયુું છે. બન્ન ેમાંત્રીઓ સામાન્ય નદીઓ અને જળ સાંસાધનોનાાં વ્યવસ્થાપન, 
આઇટી અને સાયબર સુરક્ષા, પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જશ, કૃમર્ અને અન્ન સુરક્ષા, ટકાઉ વ્યાપાર, આબોહવાનો ફેરફાર અને 
આપમિ વ્યવસ્થાપનનાાં કે્ષત્રોમાાં વધારે ગહનતા અને સહકાર મજબૂત કરવા મનકટતાથી સાથે કામ કરવા સાંમત 
થયા હતા. 
 

7. બન્ન ેમાંત્રીઓએ પ્રશાંસા કરી હતી કે ઉચ્ચ-સ્તરીય મુલાકાતો ઉપરાાંત, બહુમવધા મદ્વપક્ષીય યાંત્રણાઓ મારફત 
વ્યાપક સામેલગીરીઓ ચાલુાં છે અને નવીન જુસ્સા અન ેમનયમમતતા સાથે વધારે ભાગીદારી-મનમાશણનાાં પ્રયાસો 
કરવા સાંમત થયા હતા. આ સાંબાંધમાાં, બન્ને માંત્રીઓએ સાંબોધવાનાાં મુદ્દાઓ પર વધારે ધ્યાન આપવા અને બન્ન ે
દેશનાાં લોકોનાાં પારસ્પદરક ફાયદા માટે ટકાઉ મનરાકરણો શોધવા સાથે સહકારમાાં વેગ લાવવા તેઓનાાં 
અમધકારીઓને કાયશની સોંપણી કરી હતી. 
 

8. બન્ન ેપક્ષોએ હાલમાાં બાાંગ્લાદેશમાાં આશ્રય આપવામાાં આવી રહ્યો છે તેવા મ્યાનમારનાાં રાખાઇન સ્ટેટનાાં 
બળપૂવશક મવસ્થામપત કરવામાાં આવેલા લોકોનાાં સુરમક્ષત, ઝડપી અને ટકાઉ પરત ફરવાની અગત્યતાનુાં 
પુનઃઉચ્ચારણ કયુું હતુાં. 
 

9. બન્ન ેદશેો વચ્ચે અદ્ભૂત મદ્વપક્ષીય જોડાણો હોવાની બાબતનો મસ્વકાર કરતા, બન્ન ેમાંત્રીઓએ નેતાઓનાાં 
મનણશયોનો ઝડપી અમલ કરવા અને મદ્વપક્ષીય સહકારનાાં તમામ કે્ષત્રોમાાં પારસ્પદરક જોડાણ વધાર ેગહન કરવા 
અને મજબૂત કરવા મનકટનાાં સહકારનુાં પનુઃઉચ્ચારણ કયુું હતુાં. 
 

10. નવી દદલ્હીની તેઓની મુલાકાત દરમમયાન, મવદેશ માંત્રી મોમેન ઉપ રાષ્ટ્રપમત એમ. વેંકૈયા નાયડુ અને ભારત 
સરકારનાાં અન્ય મહાનુભાવોની શુભેચ્છા મુલાકાત પણ લશેે. 
 

11. બાાંગ્લાદશેમાાં 2023 માાં ભારત-બાાંગ્લાદેશ JCC નો 8મો રાઉન્ડ યોજવામાાં આવશે તેવી સાંમમત થઇ હતી. 
 

નવી દદલ્હી 
19 જૂન, 2022 

 

 
 

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. 

 


