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1. భారత్-బంగ్లా దేశ్ మధ్య 7వ విడత ఉమమడి సంప్రద ంప్ుల కమిషన్ (జేసీసీ) సమావేశం 2022 జూన్ 
19న నయయఢిలా్లలో జరిగ్ింద . ఈ జేసీసీకి భారత విదేశీ వయవహారలల మంత్రర డా. ఎస్. జ ైశంకర్ అలాగ్ే 
బంగ్లా దేశ్ విదేశీ వయవహారలల మంత్రర, ఎంపీ, డా. ఎ.క . అబదు ల్ మోమెన్ సహాధ్యక్షత వహ ంచారు. 
 
2. బంగ్లా దేశ్ విమోచన యదద్ధం యొకక ఉమమడి త్ాయగ్లల నుండి ఉద్భవించిన ఇరువ ైప్ులా ప్ంచుకునన 
సుహృదాభవలన్నన మంతరర లు గదరుు  చేసుకున్ానరు, ఇద  వయయహాతమక భాగస్లామయం యొకక స్లంప్రదాయ 
భావనను అధ గమించి సన్ననహ తమైెన చారితరక ఇంకల సననహప్యరాక సంబంధాలను ఏరపరిచింద . 
 
3. భారత రలష్రప్త్ర మరియద ప్రధాన మంత్రర ఇరువుర2 2021లో జరిప న అప్యరా ప్రయటనల దాారల 
ద్ైాపలక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపనతం కలవడాన్నన మంతరర లు స్లాగత్రంచారు. బంగబంధ్ు షనక్ 
మదజీబదర్ రహామన్ శత జయంతరయతసవం; బంగ్లా దేశ్ 50వ స్లాతంతరయ ద న్ోతసవం అలాగ్ే భారత్-బంగ్లా దేశ్ 
దౌతయ సంబంధాల యొకక సారణ జయంతరయతసవం - ఈ మూడు చారితరక సంఘటనలను ఉమమడిగ్ల 
సమరించుకోవడాన్నకి ఈ ప్రయటనలను చేప్టా్ రు. 
 
4. ద్ైాపలక్షిక మరియద పలర ంతీయ సహకలరలన్నకి రోల్ మోడల్ గ్ల న్నలిచిన, ఇరు దేశలల మధ్య ప్రసపర 
విశలాసం మరియద గ్ౌరవం అన్ేద  గత ద్శలబుంలో మాతరమే మరింతగ్ల బలోపనతం అయంద్న్న మంతరర లు 
కొన్నయాడారు. 2022 మే న్ లలో కేన్స ఫ ల్మ ఫెస ్వల్ లో బంగబంధ్ు షనక్ మదజీబదర్ రహామన్ పెై 
సంయదకుంగ్ల న్నరిమంచిన బయోప క్, ‘మదజీబ్ – మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ న్ేషన్’ యొకక ట్ైలైర్ ను విడుద్ల 
చేయడం అన్ేద  దీన్నకి త్ాజా న్నద్రశనంగ్ల న్నలిచింద . 
 
5. కోవిడ్-19 మహమామరి వలయప ు  తరలాత ఇద  మొట్మొద్టి వయకిుగత జేసీసీ సమావేశం అన్న గదరుు చేసయు , 
కోవిడ్-19పెై ఉమమడి పో రుకు ఇరు దేశలలు చేస న కృష న్న ఇరువురు మంతరర లు కొన్నయాడారు. 2020లో 
గత విడత జేసీసీ సమావేశం వరుువల్ గ్ల జరిగ్ింద . 2021 డిసెంబర్ లో రలష్రప్త్ర రలమ న్ాథ్ కోవింద్ 
అలాగ్ే 2021 మారిులో ప్రధాన మంత్రర నరేంద్ర మోదీ జరిప న ప్రయటన, 2020 డిసెంబర్ లో ఇరు దేశలల 



ప్రధాన మంతరర ల మధ్య జరిగ్ిన వరుువల్ సద్సుసత్ో పలటు 2020 సెపె్ంబర్ లో జరిగ్ిన జేసీసీ వరుువల్ 
సమావేశం సంద్రభంగ్ల తీసుకునన న్నరణయాలను అమలు చేయడంత్ో సహా, ప్రసుు తం అన్నన రంగ్లలోా నయ 
కొనస్లగదతరనన సహకలరలన్నన మంతరర లు సమగరంగ్ల సమీక్షించారు. 
 
6. కోవిడ్-19 మహమామరి కలరణంగ్ల సవలళ్లా  న్ లకొననప్పటికీ, భద్రత మరియద సరిహద్ుు  న్నరాహణ 
నుండి ప్రసపర ప్రయోజనకర వలణిజయం మరియద పెటు్ బడుల ప్రవలహం, అదేవిధ్ంగ్ల వృద ధ  చ్ంద న 
ద్ైాపలక్షిక మరియద ఉప్-పలర ంతీయ మల్్లమోడల్ కన్ కి్విటీ, మరింత మెరుగ్ ైన విద్ుయత్ మరియద ఇంధ్న 
సహకలరం, అభివృద ధ  సహాయం మరియద స్లమర్య న్నరలమణ సమావేశలలు, స్లంసకృత్రక మరియద 
సన్ననహ త ప్రజా సంబంధాల వరకు ఇలా ప్రత్ర రంగంలోనయ ఇరు దేశలలూ ఇద వరక ననడయ లేనంత 
సన్ననహ తంగ్ల కలిస  ప్న్నచేసుు ండటం ప్టా మంతరర లు సంతృప ు  వయకుం చేశలరు. ఉమమడి నద్ులు, నీటి 
వనరుల న్నరాహణ, ఐటీ మరియద సెైబర్ భద్రత, ప్ునరుత్ాపద్క ఇంధ్నం, వయవస్లయం మరియద ఆహార 
భద్రత, సుస ్ర వలణిజయం, వలత్ావరణ మారుపలు (క లామేట్ ఛేంజ్) ఇంకల విప్తరు ల న్నరాహణ రంగ్లలోా  
సహకలరలన్నన మరింత విసు ృతం ఇంకల బలోపనతం చేసుకోవడాన్నకి సన్ననహ తంగ్ల కలిస  ప్న్నచేసనంద్ుకు 
ఇరువురు మంతరర లు ఈ సంద్రభంగ్ల అంగ్ీకరించారు. 
 
7. అతరయననననత స్ల్ య ప్రయటనలత్ో పలటు, వివిధ్ ద్ైాపలక్షిక యంత్రా ంగ్లల దాారల విసు ృతమైెన 
సమావేశలలు జరప్డాన్నన ఇరువురు మంతరర లు ప్రశంస ంచారు అలాగ్ే ప్ునరుత్ేుజిత శకిు ఇంకల 
కరమబద్ధతత్ో భాగస్లామయ న్నరలమణ యత్ానలను మరింత పెంప ంద ంచుకోవడాన్నకి అంగ్ీకరించారు. ఈ 
న్ేప్థ్యంలో ఇరు దేశలల ప్రజల ప్రసపర ప్రయోజన్ాలకు సంబంధ ంచిన సమసయలను ప్రిషకరించడం 
అలాగ్ే తగి్న ప్రిష్లకరలలను కొనుగ్ొనడంపెై మరింతగ్ల ద్ృష ్  స్లరించే విధ్ంగ్ల సహకలరలన్నన వేగవంగం 
చేయాలిసంద గ్ల ఇరువురు మంతరర లు తమ అధ కలరులకు సయచించారు. 
 
8. మయన్ామర్ లోన్న రఖ ైన్ రలష్రం నుండి బలవంతంగ్ల ప్ంప వేయబడి, ప్రసుు తం బంగ్లా దేశ్ లో ఆశరయం 
ప ంద్ుతరనన వయకుు లను సురక్షితంగ్ల, వేగవంతంగ్ల ఇంకల స ర్ంగ్ల త్రరిగ్ి వలరి పలర ంత్ాన్నకి తరలించడం 
యొకక పలర ధానయతను ఇరు ప్క్షాలు ప్ునరుదాా టించాయ. 
 
9. ఇరు దేశలల మధ్య న్ లకొనన అద్ుభతమెైన దై్ాపలక్షిక సంబంధాలను గదరిుసయు , న్ాయకులు తీసుకునన 
న్నరణయాలను వేగవంతంగ్ల అమలు చేయడాన్నకి సన్ననహ త సహకలరం యొకక పలర ధానయత అలాగ్ే 
ద్ైాపలక్షిక సహకలరం యొకక అన్నన విభాగ్లలోా నయ ప్రసపర సమావేశలలను మరింత విసు ృతం ఇంకల 
బలోపనతం చేసుకోవలలిసన ఆవశయకతను ఇరువురు మంతరర లు ప్ునరుదాా టించారు. 
 



10. నయయఢిలా్లలో బంగ్లా దేశ్ విదేశలంగ మంత్రర మోమెన్ ప్రయటన సంద్రభంగ్ల, ఉప్ రలష్రప్త్ర ఎం. వ ంకయయ 
న్ాయదడు అలాగ్ే భారత ప్రభదత్ాాన్నకి చ్ంద న ఇతర ప్రమదఖలను కూడా ఆయన మరలయద్ప్యరాకంగ్ల 
కలుసుకున్ానరు. 
 
11. భారత్-బంగ్లా దేశ్ 8వ విడత జేసీసీ సమావేశలన్నన 2023లో బంగ్లా దేశ్ లో న్నరాహ ంచేంద్ుకు అంగ్ీకలరం 
కుద రింద . 
 
నయూఢిలా్ల 
జూన్ 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. 


