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సంయుక్త పత్రికా పిక్టన – 7వ విడత భారత్-బంగ్ాాదేశ్ ఉమ్మడి
సంపిదంపుల క్మిషన్
జూన్ 19, 2022
1. భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య 7వ విడత ఉమమడి సంప్రదంప్ుల కమిషన్ (జేసీసీ) సమావేశం 2022 జూన్
19న నయయఢిల్లాలో జరిగ్ింద. ఈ జేసీసీకి భారత విదేశీ వయవహారలల మంత్రర డా. ఎస్. జైశంకర్ అలాగ్ే
బంగ్లాదేశ్ విదేశీ వయవహారలల మంత్రర, ఎంపీ, డా. ఎ.క. అబదుల్ మోమెన్ సహాధ్యక్షత వహంచారు.
2. బంగ్లాదేశ్ విమోచన యదద్ధ ం యొకక ఉమమడి త్ాయగ్లల నుండి ఉద్భవించిన ఇరువైప్ులా ప్ంచుకునన
సుహృదాభవలన్నన మంతరరలు గదరుు చేసుకున్ానరు, ఇద వయయహాతమక భాగస్లామయం యొకక స్లంప్రదాయ
భావనను అధగమించి సన్ననహతమెైన చారితక
ర ఇంకల సననహప్యరాక సంబంధాలను ఏరపరిచింద.
3. భారత రలష్ ప్
ర త్ర మరియద ప్రధాన మంత్రర ఇరువుర2 2021లో జరిపన అప్యరా ప్రయటనల దాారల
ద్ైాపలక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపనతం కలవడాన్నన మంతరరలు స్లాగత్రంచారు. బంగబంధ్ు షనక్
మదజీబదర్ రహామన్ శత జయంతరయతసవం; బంగ్లాదేశ్ 50వ స్లాతంతరయ దన్ోతసవం అలాగ్ే భారత్-బంగ్లాదేశ్
దౌతయ సంబంధాల యొకక సారణ జయంతరయతసవం - ఈ మూడు చారితక
ర సంఘటనలను ఉమమడిగ్ల
సమరించుకోవడాన్నకి ఈ ప్రయటనలను చేప్టా్రు.
4. ద్ైాపలక్షిక మరియద పలరంతీయ సహకలరలన్నకి రోల్ మోడల్గ్ల న్నలిచిన, ఇరు దేశలల మధ్య ప్రసపర
విశలాసం మరియద గ్ౌరవం అన్ేద గత ద్శలబు ంలో మాతరమే మరింతగ్ల బలోపనతం అయంద్న్న మంతరరలు
కొన్నయాడారు. 2022 మే న్లలో కేన్స ఫల్మ ఫెస్ వల్లో బంగబంధ్ు షనక్ మదజీబదర్ రహామన్పెై
సంయదకు ంగ్ల న్నరిమంచిన బయోపక్, ‘మదజీబ్ – మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ న్ేషన్’ యొకక ట్ల
ై ర్ను విడుద్ల
చేయడం అన్ేద దీన్నకి త్ాజా న్నద్రశనంగ్ల న్నలిచింద.
5. కోవిడ్-19 మహమామరి వలయపు తరలాత ఇద మొట్ మొద్టి వయకిుగత జేసీసీ సమావేశం అన్న గదరుుచేసు య,
కోవిడ్-19పెై ఉమమడి పో రుకు ఇరు దేశలలు చేసన కృషన్న ఇరువురు మంతరరలు కొన్నయాడారు. 2020లో
గత విడత జేసీసీ సమావేశం వరుువల్గ్ల జరిగ్ింద. 2021 డిసెంబర్లో రలష్ ప్
ర త్ర రలమన్ాథ్ కోవింద్
అలాగ్ే 2021 మారిులో ప్రధాన మంత్రర నరేంద్ర మోదీ జరిపన ప్రయటన, 2020 డిసెంబర్లో ఇరు దేశలల

ప్రధాన మంతరరల మధ్య జరిగ్ిన వరుువల్ సద్సుసత్ో పలటు 2020 సెప్ ంె బర్లో జరిగ్ిన జేసీసీ వరుువల్
సమావేశం సంద్రభంగ్ల తీసుకునన న్నరణయాలను అమలు చేయడంత్ో సహా, ప్రసు ుతం అన్నన రంగ్లలోానయ
కొనస్లగదతరనన సహకలరలన్నన మంతరరలు సమగరంగ్ల సమీక్షించారు.
6. కోవిడ్-19 మహమామరి కలరణంగ్ల సవలళ్లా న్లకొననప్పటికీ, భద్రత మరియద సరిహద్ుు న్నరాహణ
నుండి ప్రసపర ప్రయోజనకర వలణిజయం మరియద పెట్ ుబడుల ప్రవలహం, అదేవిధ్ంగ్ల వృదధ చ్ందన
ద్ైాపలక్షిక మరియద ఉప్-పలరంతీయ మల్ల్మోడల్ కన్కి్విటీ, మరింత మెరుగ్ైన విద్ుయత్ మరియద ఇంధ్న
సహకలరం, అభివృదధ సహాయం మరియద స్లమర్య న్నరలమణ సమావేశలలు, స్లంసకృత్రక మరియద
సన్ననహత ప్రజా సంబంధాల వరకు ఇలా ప్రత్ర రంగంలోనయ ఇరు దేశలలూ ఇదవరకననడయ లేనంత
సన్ననహతంగ్ల కలిస ప్న్నచేసు ుండటం ప్టా మంతరరలు సంతృపు వయకు ం చేశలరు. ఉమమడి నద్ులు, నీటి
వనరుల న్నరాహణ, ఐటీ మరియద సెైబర్ భద్రత, ప్ునరుత్ాపద్క ఇంధ్నం, వయవస్లయం మరియద ఆహార
భద్రత, సుస్ ర వలణిజయం, వలత్ావరణ మారుపలు (కా లమేట్ ఛేంజ్) ఇంకల విప్తర
ు ల న్నరాహణ రంగ్లలోా
సహకలరలన్నన మరింత విసు ృతం ఇంకల బలోపనతం చేసుకోవడాన్నకి సన్ననహతంగ్ల కలిస ప్న్నచేసనంద్ుకు
ఇరువురు మంతరరలు ఈ సంద్రభంగ్ల అంగ్ీకరించారు.
7. అతరయననననత స్ల్య ప్రయటనలత్ో పలటు, వివిధ్ ద్ైాపలక్షిక యంత్ారంగ్లల దాారల విసు ృతమెైన
సమావేశలలు జరప్డాన్నన ఇరువురు మంతరరలు ప్రశంసంచారు అలాగ్ే ప్ునరుత్ేు జిత శకిు ఇంకల
కరమబద్ధ తత్ో భాగస్లామయ న్నరలమణ యత్ానలను మరింత పెంప ందంచుకోవడాన్నకి అంగ్ీకరించారు. ఈ
న్ేప్థ్యంలో ఇరు దేశలల ప్రజల ప్రసపర ప్రయోజన్ాలకు సంబంధంచిన సమసయలను ప్రిషకరించడం
అలాగ్ే తగ్ిన ప్రిష్లకరలలను కొనుగ్ొనడంపెై మరింతగ్ల ద్ృష్ స్లరించే విధ్ంగ్ల సహకలరలన్నన వేగవంగం
చేయాలిసందగ్ల ఇరువురు మంతరరలు తమ అధకలరులకు సయచించారు.
8. మయన్ామర్లోన్న రఖైన్ రలష్ ంర నుండి బలవంతంగ్ల ప్ంపవేయబడి, ప్రసు ుతం బంగ్లాదేశ్లో ఆశరయం
ప ంద్ుతరనన వయకుులను సురక్షితంగ్ల, వేగవంతంగ్ల ఇంకల సర్ంగ్ల త్రరిగ్ి వలరి పలరంత్ాన్నకి తరలించడం
యొకక పలరధానయతను ఇరు ప్క్షాలు ప్ునరుదాాటించాయ.
9. ఇరు దేశలల మధ్య న్లకొనన అద్ుభతమెైన ద్ైాపలక్షిక సంబంధాలను గదరిుసు య, న్ాయకులు తీసుకునన
న్నరణయాలను వేగవంతంగ్ల అమలు చేయడాన్నకి సన్ననహత సహకలరం యొకక పలరధానయత అలాగ్ే
ద్ైాపలక్షిక సహకలరం యొకక అన్నన విభాగ్లలోానయ ప్రసపర సమావేశలలను మరింత విసు ృతం ఇంకల
బలోపనతం చేసుకోవలలిసన ఆవశయకతను ఇరువురు మంతరరలు ప్ునరుదాాటించారు.

10. నయయఢిల్లాలో బంగ్లాదేశ్ విదేశలంగ మంత్రర మోమెన్ ప్రయటన సంద్రభంగ్ల, ఉప్ రలష్ ప్
ర త్ర ఎం. వంకయయ
న్ాయదడు అలాగ్ే భారత ప్రభదత్ాాన్నకి చ్ందన ఇతర ప్రమదఖలను కూడా ఆయన మరలయద్ప్యరాకంగ్ల
కలుసుకున్ానరు.
11. భారత్-బంగ్లాదేశ్ 8వ విడత జేసీసీ సమావేశలన్నన 2023లో బంగ్లాదేశ్లో న్నరాహంచేంద్ుకు అంగ్ీకలరం
కుదరింద.
నయూఢిల్లా
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.

