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ബിിംസ്റ്റെക്  സ്റ്റെക്രട്ടറി ജനറലിന്സ്റ്ററ ഇന്ത്യാ െന്ദർശനിം (2022 ഓഗെ് 22-25) 

ഓഗസ്റ്റ് 26, 2022 

 

1.ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് സ്റ്റെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്റ്റെൻെിൻ സ്റ്റെക്സ്റ്റെൽ 
വിദേശരാര്യമക്രാെയത്തിസ്റ്റെ  സ്റ്റെക്രട്ടറി (ഈസ്റ്റ്) ക്ശീ ൌര്ഭ് 
രുമാറിന്സ്റ്ററ ക്ഷണക്രരാര്ിം 2022 ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ 25 വസ്റ്റര്യുള്ള 
തിയ്യതിരളിൽ  ഇരയ െന്ദർശിച്ചു.  

 

2. െന്ദർശന ദവളയിൽ, രഴിഞ്ഞ ഉച്ചദരാെിയിൽ (2022 മാർച്ച് 30) 

അിംഗീരര്ിച്ച ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് ചാർട്ടറിന് രീഴിെുള്ള ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് 
ഇൻസ്റ്റിെയൂഷണൽ  ഏരീരര്ണസ്റ്റത്തയുിം തുെർന്നുള്ള വിരെനസ്റ്റത്തയുിം 
രുറിച്ച് െന്ദർശിച്ച ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് സ്റ്റെക്രട്ടറി ജനറെുമായി വിശേമായ 
ചർച്ചരൾ നെത്തി. ഭീരര്തയ്ക്സ്റ്റെതിര്ായ ക്രതിദര്ാധിം , േുര്രനിവാര്ണിം, 

നാവിര  െഹരര്ണിം, ഊർജ െുര്ക്ഷ എന്നിവയുൾസ്റ്റെസ്റ്റെ ഇരയയുസ്റ്റെ 
ദനതൃതവത്തിൽ ക്രദതയര ദമഖെരളിൽ െഹരര്ണിം അതിദവഗിം മുദന്നാട്ട് 
സ്റ്റരാണ്ടുദരാരുന്നതിസ്റ്റനെുറിച്ചുിം ചർച്ചരൾ നെന്നു. ോര്ിക്േയ നിർമാർജനിം, 

രണക്റിവിറി, വയാരാര് & നിദക്ഷരങ്ങൾ എന്നീ മൂന്ന് ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് 
മുൻഗണനാ ദമഖെരളിൊണ്  െഹരര്ണ ക്രവർത്തനങ്ങൾ 
നെന്നുസ്റ്റരാണ്ടിര്ിെുന്നത്  

 

3. സ്റ്റെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്റ്റെരയൂട്ടി ദേശീയ െുര്ക്ഷാ ഉരദേഷ്ടാവ്, സ്റ്റെക്രട്ടറി 
രവർ, ദേശീയ േുര്ര നിവാര്ണ അദതാറിറി അിംഗിം-സ്റ്റെക്രട്ടറി 
എന്നിവര്ുമായി രൂെിൊഴ്ച നെത്തുരയുിം ദമഖൊ ദമഖെരളിസ്റ്റെ 
ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് െഹരര്ണിം അവദൊരനിം സ്റ്റചയ്യുരയുിം സ്റ്റചയ്ക്തു. 
 

4. തായ്ക്െൻഡ്, ഭൂട്ടാൻ, മയാൻമർ അിംബാെെർമാര്ുിം മുതിർന്നവര്ുിം 
രസ്റ്റെെുത്ത "രൊളിത്തത്തിെൂസ്റ്റെ വളർച്ചസ്റ്റയ രുനര്ുജ്ജീവിെിെൽ-
ബിിംസ്റ്റസ്റ്റെിന്സ്റ്ററ രെ്" എന്ന തെസ്റ്റെട്ടിൽ റിെർച്ച് ആൻഡ് 
ഇൻെർദമഷൻ െിസ്റ്റിംസ് ദൊർ സ്റ്റെവെെിിംഗ് രൺക്െീസ് (RIS) 

െിംഘെിെിച്ചതുിം തായ്ക്െൻഡ് ഭൂട്ടാൻ മയാൻമാർ എന്നിവിെങ്ങളിസ്റ്റെ 
അിംബാെിെർമാര്ുിം  നയൂ െൽഹിയിസ്റ്റെ ബിിംസ്റ്റക്  നയതക്ര  
മിഷനുരളുസ്റ്റെ  ഉന്നത ഉദേയാഗസ്ഥര്ുിം രസ്റ്റെെുെുരയുിം സ്റ്റചയ്ക്ത  സ്റ്റരാതു 
െിംദവേനാത്മര സ്റ്റെഷനിെുിം അദേഹിം രസ്റ്റെെുത്തു.  

 



5. സ്റ്റെക്രട്ടറി ജനറൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് വിദേശരാര്യ-വിേയാഭയാെ 
െഹമക്രി ദൊ. ര്ാജ്രുമാർ ര്ഞ്ജൻ െിിംഗിസ്റ്റന െന്ദർശിച്ചു. ഈ 
അവെര്ത്തിൽ, ബിിംസ്റ്റക്  സ്റ്റെക്രദട്ടറിയറിന്സ്റ്ററ ക്രവർത്തന ബജറിനായി, 
രഴിഞ്ഞ ബിിംസ്സ്റ്ററക് ഉച്ചദരാെിയിൽ ക്രധാനമക്രി നെത്തിയ 
ക്രഖയാരനത്തിന്സ്റ്ററ തുെർച്ചയായി, 1 േശെക്ഷിം യുഎസ് ദൊളറിന്സ്റ്ററ 
സ്റ്റചെ് വിദേശരാര്യ െഹമക്രി ഔദേയാഗിരമായി കരമാറി. 
 

6. ബിംഗാൾ ഉൾെെെിന്സ്റ്ററ തീര്ദത്താട് ദചർന്നുള്ളദതാ അതിസ്റ്റന 
ആക്ശയിെുന്നദതാ ആയ 7 അിംഗ ര്ാജയങ്ങൾ (ബിംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ഇരയ, 

മയാൻമർ, ദനൊൾ, ക്ശീെെ, തായ്ക്െൻഡ്) ഉൾസ്റ്റെെുന്നതാണ് ബിിംസ്റ്റക്  . 
ക്ശീെെ ആതിദേയതവിം വഹിച്ച അവൊന ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് ഉച്ചദരാെിയിൽ, 

ദനതാെൾ വയതിര്ിക്തമായ ഒര്ു അരാര്ാക്ഷ്ട നിയമ വയക്തിതവമുള്ള ഒര്ു 
െമ്പൂർണ്ണ ക്രാദേശിര െിംഘെനയായി അതിന്സ്റ്ററ രര്ിണാമിം 
രൂർത്തിയാെുന്ന തര്ത്തിെുള്ള ബിിംസ്റ്റസ്റ്റക് ചാർട്ടർ അിംഗീരര്ിെുരയുിം 
ഒെുസ്റ്റവെുരയുിം സ്റ്റചയ്ക്തു. ബിിംസ്റ്റക്  അിംഗര്ാജയങ്ങളുമായി ദചർന്ന് 
ബിിംസ്റ്റക് ക്രാദേശിര െഹരര്ണ അജണ്ട മുദന്നാട്ട് 
സ്റ്റരാണ്ടുദരാരുന്നതിനുിം ബിംഗാൾ ഉൾെെൽ ദമഖെയിസ്റ്റെ വിരെനത്തിനുിം 
ൊമ്പത്തിര െഹരര്ണത്തിനുമുള്ള ഊർജ്ജെവെമായ ഒര്ു ക്രാദേശിര 
െിംഘെനയായി ബിിംസ്റ്റക് സ്റ്റരട്ടിെെുെുന്നതിനുിം ഇരയ രൂർണ്ണമായുിം 
ക്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 
 

നയൂ സ്റ്റെൽഹി 

ഓഗെ് 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. 

 


