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সপ্তম দফার ভার-বাাংলাদদশ জদেন্ট কনসালটিভ কমমশদনর প্রেস 
মবজ্ঞমপ্ত 
জনু 19,2022 

 
সপ্তম দফার ভারত-বাাংলাদদশ জদেন্ট কনসালটিভ কমমশন (দজমসমস) 19প্রশ জনু 2022-এ 
মনউ মদমিদত অনুমিত হদেদে। প্রজমসমসদত যুগ্ম সভাপমতত্ব কদরদেন ভারদতর মবদদশ মন্ত্রী ডঃ এস 
জেশাংকর এবাং বাাংলাদদদশর মবদদশমন্ত্রী সাাংসদ ডঃ এ প্রক আবদলু প্রমাদমন।  

 

2. বাাংলাদদদশর 1971 সাদলর মুমিযুদে প্রযৌথ আত্মতযাদের ফদল উভেপদের উষ্ণতা বন্টদনর 
কথা মন্ত্রীরা স্মরণ কদরন, যা প্রকৌশলেত অাংশীদামরদত্বর ঐমতহযেত ধারণাদক অমতক্রম কদর 
ঘমনি ঐমতহামসক এবাং বনু্ধত্বপূণণ সম্পকণ  ততমর কদরদে।  

 

3. মন্ত্রীরা 2021 সাদল প্রযৌথ ভাদব মতনটি যুোরম্ভমুলক ঘটনা- বঙ্গবনু্ধ মুমজবর রহমাদনর 
জন্মশতবামষণকী; বাঙ্গলাদদদশর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বের পূমতণ  এবাং ভারত-বাঙ্গলাদদশ কূটননমতক 
সম্পদকণ র স্বণণজেন্তী উদযাপন উপলদে ভারদতর রাষ্ট্রপমত এবাং েধানমন্ত্রী উভদের অভুতপূবণ 
বাঙ্গলাদদশ সফদরর মাধযদম মিপামেক সম্পকণ দক আরও শমিশালী করাদক স্বােত জামনদেদেন।  

 

4. মিপামেক এবাং আঞ্চমলক সহদযামেতার একটি প্ররাল মদডল,মন্ত্রীরা েশাংসা কদরদেন প্রয, দইু 
প্রদদশর মদধয মবশ্বাস এবাং পারষ্পমরক মানযতা েতদশদকই শমিশালী হদেদে।এর একটি 
সাম্প্রমতকতম সােয মেল 2022 সাদল প্রম মাদস কান চলমচত্র উৎসদব বঙ্গবনু্ধ প্রশখ মুমজবর 
রহমাদনর উপদর প্রযৌথভাদব মনমমণত বাদোমপক 'মমুজব- প্রমমকাং অব আ প্রনশন'-এর প্রেলর লঞ্চ 
করা।   

 

5. প্রকামভড-19 শুরু হবার পর প্রথদক এটাই েথম বযমিেতভাদব েথম প্রজমসমস তবঠক যার 
পূবণবতী সাংস্করণটি ভারচুোমল 2020-প্রত অনুমিত হদেমেল, প্রস কথা উদিখ কদর দইুমন্ত্রী উভে 
প্রদদশর প্রযৌথভাদব প্রকামভড-19 -এর মবরুদে লড়াইদের েশাংসা কদরদেন। দইু মন্ত্রী, 2021 সাদল 
রাষ্ট্রপমত শ্রী রামনাথ প্রকামভদের সফরকাদল এবাং 2021 সাদল েধানমন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র প্রমাদীর 
সফরকাদল, 2020 সাদল দইু প্রদদশর েধানমন্ত্রীর ভাচুণ োল শীষণ সদেলদন প্রসই সাদথ 2020সাদলর 
প্রসদেম্বর মাদস প্রজমসমস-র ভাচুণ োল তবঠদক েৃহীত মসোন্তগুমলর বাস্তবােন সহ সকল প্রেদত্র জামর 
থাকা সহদযামেতার পযণাদলাচনা কদরদেন। 
 

6 প্রকামভড-19 অমতমামরর েমতবন্ধকতা সদত্বও উভে প্রদশ আদের প্রথদকও প্রবশী পমরমাদণ 
সবণদেদত্র , সুরো ও সীমান্ত পমরচালনা প্রথদক শুরু কদর পারষ্পমরক উপদযােী বামণজয ও 
মবমনদোদের  েবাদহ ও প্রসই সাদথ বমধণত মিপামেক এবাং উপ-আঞ্চমলক মামিমডাল সাংদযাে, 



বৃহত্তর শমি ও শমি সহদযামেতা, সাাংসৃ্কমতক এবাং জনেদণর সাদথ জনেদণর ঘমনি সাংদযাে প্রেদত্র  
মনমবড়ভাদব কাজ কদরদে,  দইু মন্ত্রী তার েশাংসা কদরদেন। অমভন্ন নদী ও জল সম্পদ 
পমরচালনা, আইটি এবাং সাইবার মনরাপত্তা, পূননণবীকরন শমি, কৃমষ এবাং খাদয সুরো, মিমতশীল 
বামণজয, জলবােু পমরবতণ ন এবাং মবপযণে প্রমাকামবলার প্রেদত্র সহদযামেতাদক আরও েভীর এবাং 
শমিশালী করার জনয ঘমনিভাদব কাজ করার জনয দইু মন্ত্রী সেত হদেদেন।  

 

7. দইু মন্ত্রী, উচ্চপযণাদের সফদরর অমতমরি মবমভন্ন মিপামেক কমণেমক্রোর মাধযদম মনমবড় 
সমৃ্পিতার েশাংসা জ্ঞাপন কদরদেন এবাং নতুন উদযম ও মনেমমততার সাদথ অাংশীদামরত্বমনমণাদণ 
েদচষ্টাদক আরও বৃমে করার জনয সেত হদেদেন। এই পমরদেমেদত, উভে মন্ত্রী তাদদর 
আমধকামরকদদর উপদর, উভে প্রদদশর নােমরকদদর পারষ্পমরক উপদযামেতার জনয আদরা 
মনদযাদের সাহাদযয মবমভন্ন সমসযা সমাধাদন প্রটেঁ কসই সমাধান প্রখােঁজা এবাং সহদযামেতার েমত বৃমে 
করার কাদজর ভার মদদেদেন। 
. 

8.  উভেপে, বতণ মাদন বাাংলাদদদশ ঠােঁই প্রনওো মাোনমাদরর রাখাইন রাজয প্রথদক বলপূবণক 
উৎখাত হওো জনেণদক মনরাপদ, দ্রুত ও মিমতশীলভাদব প্রফরত পাঠাবার গুরুদত্বর কথা 
পূনবণযি কদরদেন। 
 

9. দইু প্রদদশর মদধয অসাধারণ মিপামেক সম্পকণ দক স্বীকৃমত মদদে উভে মন্ত্রী প্রনতাদদর মসোন্তর 
দ্রুত বাস্তবােন এবাং মিপামেক সহদযামেতার সকল প্রেদত্র পারষ্পমরক সমৃ্পিতাদক আরও েভীর 
ও মজবুত করার জনয ঘমনি সহদযামেতার গুরুদত্বর কথা পুনরাে বযি কদরদেন।  

 

10.  মদমিদত তার সফরকাদল, মবদদশমন্ত্রী প্রমাদমন উপ রাষ্ট্রপমত ও ভারত সরকাদরর অনযানয 
মবমশষ্ট বযমিবদেণর সাদথ প্রসৌজনয সাোৎ করদবন।   

 

11. সেত হওো প্রেদে প্রয অষ্টম দফার ভারত-বাাংলাদদশ প্রজমসমস 2023 সাদল বাাংলাদদদশ 
অনুমিত হদব। 
 
মনউ মদমি 
জনু 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. 

 


