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বিআইএমএছটিইবি মহাসবিিৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (আগষ্ট 22-25, 2022) 

আগষ্ট 26, 2022 

 

1. বিআইএমএছটিইবি মহাসবিি, মাননীয় বমিঃ টেবিন টেকফেফে বিফেশ বিষয়ক মন্ত্ৰােয়ৰ সবিি (পূৱ), শ্ৰী টসৌৰভ কুমাৰৰ আমন্ত্ৰণত 22-

25 আগষ্ট 2022 তাবৰফে ভাৰত ভ্ৰমণ কফৰ। 

 

2. এই ভ্ৰমণত, ভ্ৰমণকাৰী বিআইএমএছটিইবি মহাসবিিৰ সসফত বিসৃ্তত আফোিনা কৰা হয় পূৱৱৰ সবিেনত (30 মািৱ  2022) গ্ৰহণ কৰা 

বিআইএমএছটিইবি িনেৰ অধীনত বিআইএমএছটিইবি প্ৰবতষ্ঠাবনক আন্তিঃগাাঁ থন একত্ৰীকৰণ আৰু অবধক বিকাশৰ ওপৰত। েগফত ভাৰফত 

টনতৃত্ব কৰা বনবেৱ ষ্ট টেত্ৰসমূহত দ্ৰুতভাফৱ সহফযাবগতা আগিঢ়াই বনয়াৰ ওপৰত আফোিনা কৰা হয়, যাৰ বভতৰত আবছে সন্ত্ৰাসিাে 

বিফৰাবধতা, বিপযৱয় পবৰিােন, সামুবিক সহফযাবগতা আৰু শবি সুৰো। েগফত বতবনো বিআইএমএছটিইবি অগ্ৰাবধকাৰ টেত্ৰত অিযাহত 

সহফযাবগতা কাযৱকোপ পুনৰীেণ কৰা হয়, বয সহফছ েবৰিতা বনমূৱেকৰণ, সংফযাগ, আৰু িাবণজ্য আৰু বিবনফয়াগ। 

 

3. মহাসবিিজ্ফন ৰাষ্ট্ৰীয় উপ সুৰো পৰামশৱোতা, শবি সবিি আৰু সেসয-সবিি, ৰাষ্ট্ৰীয় বিপযৱয় পবৰিােন কতৃৱ পেক েগ কফৰ, আৰু েণ্ডীয় 

টেত্ৰত বিআইএমএছটিইবি সহফযাবগতা বনৰীেণ কফৰ। 

 

4. টতওাঁ েগফত উন্নয়নশীে টেশসমূহৰ িাফি গফৱষণা আৰু তথয িযৱস্থাই (আৰআইএছ) আফয়াজ্ন কৰা এক ৰাজ্হুৱা ভাি বিবনময় 

সবিেনত অংশগ্ৰহণ কফৰ যাৰ শীষৱক আবছে "অংশীোবৰত্বৰ টযাফগবে বিকাশ পুনৰ সজ্ীৱ কৰা -  বিআইএমএছটিইবি-ৰ ভূবমকা" য'ত 

থাইফেণ্ড, ভূোন আৰু মযানমাৰৰ দূতসকে আৰু নতুন বেল্লীৰ  বিআইএমএছটিইবি কূেননবতক অবভযানৰ টজ্যষ্ঠ কূেনীবতবিেসকফে 

অংশগ্ৰহণ কফৰ। 

 

5. মহাসবিিজ্ফন বিফেশ বিষয়ক আৰু বশোৰ টকন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী (এমঅ'এছ), ডিঃ ৰাজ্কুমাৰ ৰিন বসঙক সাোৎ কফৰ 24 আগষ্ট 2022 তাবৰফে। 

এই উপেেত, টকন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজ্ফন আনুষ্ঠাবনকভাফৱ 1 বনযুত মাবকৱ ন ডোৰ এেন টিক প্ৰোন কফৰ বিআইএমএছটিইবি কাযৱযকৰী িাফজ্ে 

বহিাফপ টশহতীয়া  বিআইএমএছটিইবি সবিেনত প্ৰধান মন্ত্ৰীফয় কৰা ট াষণা অনুযায়ী। 

 

6. বিআইএমএছটিইবি-ত 7েন সেসয টেশ আফছ (িাংোফেশ, ভূোন, ভাৰত, মযানমাৰ, টনপাে, শ্ৰী েংকা আৰু থাইফেণ্ড) বয িংফগাপসাগৰ 

উপকূেীয় িা ইয়াৰ ওপৰত বনভৱ ৰ। শ্ৰী েংকাই অনুবষ্ঠত কৰা পূৱৱৰ বিআইএমএছটিইবি সবিেনত, টনতাসকফে বিআইএমএছটিইবি িনে 

গ্ৰহণ আৰু স্বােৰ কফৰ ইয়াৰ ক্রমবিকাশ সমূ্পণৱ কবৰ এক বনবেৱ ষ্ট আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনী িযবিত্ব থকা এক সমূ্পণৱ আঞ্চবেক সংগঠননে। 

ভাৰফত সমূ্পণৱ প্ৰবতশ্ৰুবতিদ্ধ বিআইএমএছটিইবি সেসয টেশসমুহৰ েগত কাম কবৰিনে বিআইএমএছটিইবি আঞ্চবেক সহফযাবগতা সূিী 

আগিঢ়াই বনয়া আৰু িংফগাপসাগৰ অঞ্চেত বিকাশ আৰু অথৱননবতক সহফযাবগতাৰ িাফি বিআইএমএছটিইবি-ক এক প্ৰাণিন্ত আঞ্চবেক 

সংগঠননে গঠন কৰাৰ বেফশ। 

 

নতুন বিল্লী 

আগষ্ট 26, 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. 


