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বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস)-এর মহাসবিি বহজ এস্টেস্টেবি শ্রীযুক্ত তেনবজন 
তেকস্টেে, শ্রী তসৌরভ কুমার, সবিি (পূিব), পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রক-এর আমন্ত্রস্টে 
22-25স্টে অগাষ্ট 2022-এ ভারে সের কস্টরস্টেন।  

  

2. সেরকাস্টে, গে েীষব সস্টেেস্টন ( 30স্টে মািব  2022) গৃহীে বিমস্টস্টক 
(বিআইএমএসটিইবস)সনস্টের অধীস্টন বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস) প্রাবেষ্ঠাবনক 
পবরকাঠাস্টমাস্টক েঢ়ৃো প্রোন ও আরও উন্নবের উপস্টর সেররে বিমস্টস্টক 
(বিআইএমএসটিইবস)-এর মহাসবিস্টির সাস্টে বিস্তাবরে আস্টোিনা হস্টয়স্টে। ভারস্টের 
তনেৃস্টে সুবনবেবষ্ট কস্টয়কটি তেস্টে সহস্টযাবগোস্টক দ্রুে এবগস্টয় বনস্টয় যািার উপস্টরও 
আস্টোিনা হস্টয়স্টে, যার মস্টধে রস্টয়স্টে সন্ত্রাসিাে প্রবেস্টরাধ, বিপযবয় 
তমাকাবিো,সামুবিক সহস্টযাবগো এিং েবক্ত সরুো। বিমস্টস্টক 
(বিআইএমএসটিইবস)-এর বেনটি অগ্রাবধকার তেে, োবরি েরূীকরে, সংস্টযাগ ও 
িাবেজে এিং বিবনস্টয়াগ তেস্টে িেিৎ োকা সহস্টযাবগো বিয়াকস্টমবরও পযবাস্টোিনা 
করা হস্টয়স্টে।  

 

3. মহাসবিি উপ জােীয় সরুো উপস্টেষ্টা, েবক্ত সবিি এিং জােীয় বিপযবয় 
তমাকাবিো অস্টোবরটির তমম্বার- তসস্টিটাবরর সাস্টে সাোৎ কস্টরস্টেন এিং তেে ধস্টর 
ধস্টর বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস) সহস্টযাবগোর পযবাস্টোিনা কস্টরস্টেন।  

 

4. বেবন বিকােেীে তেেগুবের জনে গস্টিষো ও েেে িেিস্থা (বরসািব  অোন্ড 
ইনেরস্টমেন বসস্টস্টমস ের তেস্টভেবপং কাবিজ, আরআইএস)দ্বারা আস্টয়াবজে “ 
অংেীোবরস্টের মাধেস্টম প্রিৃবি পুনরুজ্জীবিে করা- বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস)-
এর ভুবমকা” েীষবক একটি পারস্পবরক আোন প্রোন তযাগে অবধস্টিেস্টন অংেগ্রহেও 
কস্টরস্টেন। তসখাস্টন অনোনেস্টের মস্টধে উপবস্থে বেস্টেন োইেোন্ড, ভুটান এিং 
মায়ানমাস্টরর রাষ্ট্রেেূ এিং বনউ বেবিস্টে বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস) কূটননবেক 
বমেস্টনর উচ্চপেস্থ কূটনীবেকরা।  

 



5.  মহাসবিি 24স্টে অগাষ্ট 2022-এ পররাষ্ট্র বিষয়ক ও বেো প্রবেমন্ত্রী েঃ 
রাজকুমার রঞ্জন বসং-এর সাস্টে সাোৎ কস্টরন। তসই অনুষ্ঠাস্টন প্রবেমন্ত্রী, বিমস্টস্টক 
(বিআইএমএসটিইবস)-এর গে েীষব সস্টেেস্টন প্রধানমন্ত্রীর ত াষো অনুযায়ী 
বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস) সবিিােস্টয়র বিয়াকস্টমবর িাস্টজস্টট 1 বমবেয়ন মাবকব ন 
েোর অেবমূস্টেের একটি তিক মহাসবিস্টির হাস্টে আনুষ্ঠাবনকভাস্টি েুস্টে তেন।  

 

6.  বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস)-এ 7টি সেসে তেে রস্টয়স্টে ( িাংোস্টেে, 
ভুটান, ভারর, মায়ানমার, তনপাে, শ্রীেংকা ও োইেোন্ড) তযগুবে িস্টগাপসাগর 
উপকূেিেী িা িস্টগাপসাগস্টরর উপর বনভব রেীে। শ্রীেংকা দ্বারা আহূে গে 
বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস) েীষব সস্টেেস্টন তনোরা বিমস্টস্টক 
(বিআইএমএসটিইবস) সনে গ্রহে ও স্বাের কস্টরস্টেন এিং একটি স্বেন্ত্র আইনী 
িেবক্তস্টের সাস্টে একটী পুেবাগ আঞ্চবেক সংস্থায় এর বিিেব ন সম্পূেব কস্টরস্টেন। 
বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস) আঞ্চবেক সহস্টযাবগো এস্টজন্ডাস্টক এবগস্টয় বনস্টয় তযস্টে 
ও বিমস্টস্টক (বিআইএমএসটিইবস)স্টক িস্টগাপসাগর অঞ্চস্টে উন্নয়ন এিং অেবননবেক 
সহস্টযাবগোর জনে একটি প্রােিন্ত সংস্থা বহস্টসস্টি গস্টে েুেস্টে ভারে বিমস্টস্টক 
(বিআইএমএসটিইবস) সেসে তেেগুবের সাস্টে একস্টযাস্টগ কাজ করস্টে প্রবেশ্রুবেিি।  

 

বিউ বিবি 
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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. 

 


