
Joint Press Release- 7th Round of India-Bangladesh 
Joint Consultative Commission 
June 19, 2022 

.................... 

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦਸੇ਼ ਸਾਾਂਝਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦ ੇ7ਵੇਂ ਦਰੌ ਦੀ ਬਠੈਕ ਬਾਰ ੇਸਾਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸੈ 

ਮਬਆਨ  

19 ਜਨੂ, 2022 

1. ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਾਂਝਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (JCC) ਦੇ ਸੱਤਵਾਾਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 19 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ 

ਮਵੱਚ ਹੋਈ।  JCC ਦੀ ਸਮਹ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਵਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ.  ਜੈਸ਼ੰਕਰ  ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਵਦੇਸ਼ 

ਿੰਤਰੀ ਡਾ. ਏ.ਕੇ. ਅਬਦੁਲ ਿੋਿਨ, ਐਿ.ਪ੍ੀ. ਨੇ ਕੀਤੀ। 

2. ਦੋਵਾਾਂ ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 1971 ਮਵਚ ਲੜੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ 

ਹੋਏ, ਦੋਵਾਾਂ ਮਧਰਾਾਂ ਦੇ ਮਨੱਘੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਂਨਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਮਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ 

ਹਨ, ਜ ੋਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ੇਹਨ। 

3. ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਿੁਜੀਬੁਰ ਰਮਹਿਾਨ ਦੀ ਜਨਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਾਉਣ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਆਜਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ੇਗੰਢ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸੁਨਮਹਰੀ ਵਰ੍ੇਗੰਢ ਿਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 

2021 ਮਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਮਰਆਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਸਦਕਾ 

ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਿਜਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।     

4.  ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਮਕ ਮਪ੍ਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਮਵੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਾਂਝਾ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 

ਆਪ੍ਸੀ ਸਮਤਕਾਰ ਿਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਹਯੋਗ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ 

ਿਈ, 2022 ਮਵੱਚ ਕਾਨਸ ਮਿਲਿ ਿੈਸਟੀਵਲ ਮਵੱਚ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਿੁਜੀਬੁਰ ਰਮਹਿਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 

ਬਾਇਓਮਪ੍ਕ 'ਿੁਜੀਬ - ਿੇਮਕੰਗ ਆਿ ਏ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਟਰ ੇਲਰ ਦਾ ਲਾਾਂਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

5. ਦੋਵਾਾਂ ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਕ ਕੋਮਵਡ -19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਮਹਲੀ 

ਮਵਅਕਤੀਗਤ JCC ਿੀਮਟੰਗ ਸੀ, ਮਜਸਦਾ ਮਪ੍ਛਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 2020 ਮਵੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਿਾਮਧਅਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਗਆ 

ਸੀ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਕੋਮਵਡ -19 ਦਾ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਮਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਰਾਿ ਨਾਥ ਕੋਮਵੰਦ ਅਤ ੇਿਾਰਚ, 2021 ਮਵੱਚ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਨਮਰੰਦਰ ਿੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਮਰਆਾਂ, ਦਸੰਬਰ, 2020 ਮਵੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀਆਾਂ 

ਮਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਿੇਲਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ,2020 ਮਵੱਚ ਹੋਈ JCC ਦੀ ਮਪ੍ਛਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਿੀਮਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ 

ਗਏ ਿੈਸਮਲਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਿੇਤ ਿੌਜੂਦਾ ਸਮਹਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਮਵਆਪ੍ਕ ਸਿੀਮਖਆ ਕੀਤੀ।  

6. ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਮਕ ਕੋਮਵਡ-19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਮਨਵੇਸ਼ 



ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਉਪ੍-ਪ੍ਰਵਾਹ, ਖੇਤਰੀ ਿਲਟੀਿੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਮਵਟੀ, ਵਧੇਰ ੇਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 

ਸਮਹਯੋਗ, ਮਵਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੱਥਾ ਮਨਰਿਾਣ ਵਟਾਾਂਦਰੇ, ਸੱਮਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ 

ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਪ੍ਮਹਲਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ 

ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਮਖਆ, ਨਮਵਆਉਣਯੋਗ 

ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਮਖਆ, ਮਟਕਾਊ ਵਪ੍ਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ 

ਸਮਹਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਅਤੇ ਿਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

7. ਦੋਵੇਂ ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਮਕ ਉੱਚ-ਪ੍ੱਧਰੀ ਦੌਮਰਆਾਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਤੰਤਰਾਾਂ ਰਾਹੀਂ 

ਡੰੂਘੇ ਜੁੜਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ-ਮਨਰਿਾਣ ਯਤਨਾਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਮਹਿਤੀ ਮਦੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਵੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਮਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਮਵੱਚ ਤੇਜੀ 

ਮਲਆਉਣ, ਿਸਮਲਆਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਾਂ ਿੁਲਕਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮਟਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਹੋਰ ਮਧਆਨ 

ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਹਾ। 

8. ਦੋਵਾਾਂ ਮਧਰਾਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਆਾਂਿਾਰ ਮਵੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਵਸਥਾਮਪ੍ਤ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ, ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿੌਜੂਦਾ ਸਿੇਂ 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਨਾਹ ਮਦੱਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਰੱਮਖਅਤ, ਤੇਜ ਅਤੇ ਮਟਕਾਊ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੇ ਿਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ।  

9. ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਹੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਾਂ ਿੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਹਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ ਆਪ੍ਸੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੰੂਘਾ ਅਤੇ ਿਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ 

ਸਮਹਯੋਗ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। 

10. ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਵਦੇਸ਼ ਿੰਤਰੀ ਿੋਿਨ ਉਪ੍ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਐਿ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਤਵੰਮਤਆਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗ।ੇ 

11. ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਮਹਿਤੀ ਹੋਈ ਮਕ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ JCC ਦਾ 8ਵਾਾਂ ਦੌਰ 2023 ਮਵੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਵਖ ੇਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ 

19 ਜੂਨ, 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. 

 


