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ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମିଳତି ବଚିାର ବମିର୍ଷ ଆଦ ାଗର ସପ୍ତମ ପର୍ଯଷୟା  ଦବୈଠକ - ମିଳତି ଦେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ଜୁନ 19, 2022 

ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ମିଳତି ବଚିାର ବମିର୍ଷ ଆଦ ାଗର (ଦଜସସି)ି ସପ୍ତମ ପର୍ଯଷୟା  ଦବୈଠକ 19 ଜୁନ 2022 ଦର ନୂଆେଲି୍ଲୀଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ 

ଦ ାଇର୍ଯାଇଛ।ି ଏ  ିଦବୈଠକଦର ଭାରତର ଦବୈଦେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ୍ ଜ ଶଙ୍କର ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ଦବୈଦେଶକି ବୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏ ଦକ ଅବେୁଲ ଦମାଦମନ ସ -ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଦଲ। 

2. 1971 ଦର ଦ ାଇଥିବା ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ମକିୁ୍ତ ରୁ୍ଯଦ୍ଧଦର ଉଭ  ପକ୍ଷର ବଳେିାନକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ପକାଇଥିଦଲ, ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା େୁଇ 
ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଘନଷି୍ଠ ଐତ ିାସକି ତଥା ଦମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଷ ସମ୍ପକଷ ସ୍ଥାପିତ ଦ ାଇଛ ିଏବଂ ଏ ା ରଣନୀତକି ଭାଗିୋରୀର ପାରମ୍ପରକି ଚନି୍ତାଧାରାରୁ 

ଆଗକୁ ବଢଛି।ି 

3. ତଦିନାଟ ିରୁ୍ଯଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ ର୍ଯଥା ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ ଦଶଖ ମୁଜବୁିର ର ମାନଙ୍କ ଜନମ ଶତବାର୍କିୀ, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର 
ପଚାଶତମ ବାର୍କିୀ ଏବଂ ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ କୂଟଦନୈତକି ସମ୍ପକଷର ସବୁର୍ଣ୍ଷ ଜ ନ୍ତୀକୁ ମିଳତି ଭାବଦର ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ଭାରତର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବଂ େଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2021 ଦର ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଷ ଆ ୁର ିସେୃୁଢ ଦ ାଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ଏ ାକୁ 

ସ୍ୱାଗତ କରଥିିଦଲ। 

4. ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ େଶଂସା କରଥିିଦଲ ଦର୍ଯ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ସ ଦର୍ଯାଗର ଦେରଣାଦରାତ ଭାବଦର େୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ବଶି୍ୱାସ ଓ 

ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ମାନ ଗତ େଶନ୍ଧ ିମଧ୍ୟଦର ସୁେୃଢ ଦ ାଇଛ।ି ଏ ାର ସେୟତମ େମାଣ ଦ ଲା ମଇ 2022 ଦର କାନସ ଫିଲମ ଦଫଷ୍ଟିଭାଲଦର 
ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ ଦଶଖ ମୁଜବୁିର ର ମାନଙ୍କ ଉପଦର ମଳିତି ଭାବଦର ନମିିତ ବାଦ ାପିକ୍ ‘ମୁଜବି – ଦମକଙି୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ଦନସନ’ ର ଦେଲରର 

ଶୁଭାରମ୍ଭ। 

5. ଦକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ଦ ବା ପରଠାରୁ ଏ ା େଥମ ବୟକି୍ତଗତ ଦଜସସି ିଦବୈଠକ ଦବାଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ଉଦଲ୍ଲଖ କରଥିିଦଲ। 
ଏ ାର ପବୂଷ ସଂସ୍କରଣ 2020 ଦର ଭଚଷୁ ଆଲ ଉପା ଦର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ ାଇଥିଲା। ଦକାଭିଡ-19 ର ମଳିତି ଭାବଦର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ଉଭ  
ଦେଶର ଉେୟମକୁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ େଶଂସା କରଥିିଦଲ। ଡଦିସମବର 2021 ଦର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରାମ ନାଥ ଦକାବନି୍ଦ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଷ 2021 ଦର 
େଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଡଦିସମବର 2020 ଦର େୁଇ ଦେଶର େଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଭଚଷୁ ଆଲ୍ ସମି୍ମଳନୀ ଏବଂ ଦସଦପଟମବର 
2020 ଦର ଦଜସସିରି ଭଚଷୁ ଆଲ୍ ଦବୈଠକ ସମ ଦର ନଆିର୍ଯାଇଥିବା ନଷି୍ପତ୍ତରି କାର୍ଯଷୟକାରତିା ସଦମତ ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ଜାର ିର ଥିିବା 

ସ ଦର୍ଯାଗର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରଥିିଦଲ। 

 



6. ମନ୍ତ୍ରୀମାଦନ ସଦନ୍ତାର୍ ବୟକ୍ତ କରଥିିଦଲ ଦର୍ଯ ଦକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀ ସଦେ ସରୁକ୍ଷା ଓ ସୀମା ପରଚିାଳନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ 
ବାଣିଜୟ ଓ ପୁଞି୍ଜ ବନିଦିର୍ଯାଗ ପର୍ଯଷୟନ୍ତ ଉଭ  ଦେଶ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ପବୂଷ ଅଦପକ୍ଷା ଅଧିକ କାର୍ଯଷୟ କରଛିନ୍ତ।ି ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଓ ଉପଆଞ୍ଚଳକି 
ମଲିଟଦମାଡାଲ୍ ସଂଦର୍ଯାଗୀକରଣ, ଅଧିକ ଶକି୍ତ ଓ ଉଜଷା ସ ଦର୍ଯାଗ, ବକିାଶମୂଳକ ସ ା ତା ଓ େକ୍ଷତା ବକିାଶ ବନିମି , ସାଂସ୍କତୃକି ତଥା 

ଦଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସମ୍ପକଷ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ନେୀ ତଥା ଜଳ ସମ୍ପେ ପରଚିାଳନା, ଆଇଟ ିଓ ସାଇବର ସରୁକ୍ଷା, ଅକ୍ଷ  ଶକି୍ତ, କୃର୍ ିଓ ଖାେୟ 
ସୁରକ୍ଷା, ନରିନ୍ତର ବାଣିଜୟ, ଜଳବା ୁ ପରବିତ୍ତଷନ ଏବଂ ବପିର୍ଯଷୟ  ପରଚିାଳନା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସ ଦର୍ଯାଗକୁ ଆ ୁର ିଗଭୀର ତଥା ସୁେୃଢ କରବିା 
ପାଇଁ େୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳତି ଭାଦବ କାର୍ଯଷୟ କରବିାକୁ ସ ମତ ଦ ାଇଥିଦଲ। 

7. ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ େଶଂସା କରଥିିଦଲ ଦର୍ଯ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରୀ  ଗସ୍ତ ବୟତୀତ ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଦମକାନଜିମି ମାଧ୍ୟମଦର ଦଜାରୋର ଆୋନ େୋନ 

ଜାର ିର ଛି ିଏବଂ ନୂତନ ଶକି୍ତ ଓ ନ ିମିତତା ସ ତି ଭାଗିୋରୀ ନମିଷାଣ କାର୍ଯଷୟକୁ ଆ ୁର ିବଢାଇବାକୁ ଦସମାଦନ ରାଜ ିଦ ାଇଥିଦଲ। ଏ  ି
ପରଦିେକ୍ଷୀଦର ଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଦସମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଉଭ  ଦେଶର ପାରସ୍ପରକି ଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ଥା ୀ ସମାଧାନ ଦଖାଜବିା ଉପଦର 
ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସ ଦର୍ଯାଗକୁ ତ୍ୱରାନିବତ କରବିାକୁ ୋ ିତ୍ୱ େୋନ କରଥିିଦଲ। 

8. ଉଭ  େଳ ରାଖିଦନ ରାଜୟରୁ ମଆଁିମାରକୁ ଜବରେସ୍ତ ବସି୍ଥାପିତ ଦଲାକଙ୍କ ନରିାପେ, ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥା ୀ େତୟାବତ୍ତଷନର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ 

ଦୋ ରାଇଥିଦଲ। ସଂମ୍ପ୍ରତ ିଏମାଦନ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶଦର ଆଶ୍ର  ଦନଇଛନ୍ତ।ି 

9. େୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ିଉଭ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଦସମାନଙ୍କ ଦନତୃବଗଷଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯଷୟକାରୀ କରବିା 
ଏବଂ ଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ସ ଦର୍ଯାଗର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ପାରସ୍ପରକି ଆୋନ େୋନକୁ ଆ ୁର ିଗଭୀର ଓ ସେୃୁଢ କରବିା ପାଇଁ ଘନଷି୍ଠ ସ ଦର୍ଯାଗର 
ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୋ ରାଇଛନ୍ତ।ି 

10. ନୂଆେଲି୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମ ଦର ଦବୈଦେଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦମାଦମନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏମ୍ ଦଭଙ୍କ ା ନାଇଡୁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୟ 

ବୟକି୍ତବଦିଶର୍ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଦସୌଜନୟମଳୂକ ସାକ୍ଷାତ କରଦିବ। 

11. 2023 ଦର ବାଙ୍ଗଲାଦେଶଦର ଭାରତ-ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଦଜସସିରି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯଷୟା  ଦବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ ବ ଦବାଲି ସ ମତ ିଦ ାଇଥିଲା। 

 

ନୂଆେଲି୍ଲୀ 

ଜୁନ 19, 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. 


