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1. విదేశీ వ్యవ్హారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) సెక్రటరీ (త్ూర్పు) శీర సౌర్భ్ క్ుమార్ ఆహావనం మేర్క్ు 
బిమ్స టెక్ (BIMSTEC) సకె్రటరీ జనర్ల్ గౌర్వ్నీయ శీర టెంజిన్ లేక్ ఫెల్ 2022 ఆగస్్ట 22-25 తేదీలలో  
భార్త లల పర్యట ంచార్ప. 
 
2. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, గత్ సదససస (2022 మారచి 30)లల ఆమోద ంచిన బిమ్స టెక్ చార్్ర్ పికార్ం 
బిమ్స టెక్ సంసాా గత్ సవర్ూపాన్ని సథారీక్రచంచడం అలాగే మరచంత్ అభివ్ృద ి  చేయడంపెై పర్యటనలల ఉని 
బిమ్స టెక్ సెక్రటరీ జనర్ల్ తో క్ూలంక్షంగా చర్ిలు జరచగాయి. ఉగరవాద న్నరోధం, విపత్తు  న్నర్వహణ, 
సముది సహకార్ం మరచయు ఇంధన భదిత్తో సహా భార్త నాయక్త్వం వ్హిససు ని న్నరచిష్ ర్ంగాలలో  
సహకారాన్ని త్వరచత్గత్రన ముందసక్ు తీససకెళో్డంపెై క్ూడా చర్ిలు జరచగాయి. పేదరచక్ న్నర్ూూలన, 
క్నెకట్విటీ, అలాగే వాణిజయం మరచయు పెటట్ బడులక్ు సంబంధ ంచి మూడు బిమ్స టెక్ పాిధానయతా ర్ంగాలలో  
పిససు త్ సహకార్ కార్యక్లాపాలనస క్ూడా ఈ సందర్భంగా సమీక్షంచార్ప. 
 
3. డషపయయటీ జాతీయ భదితా సలహాదార్ప, విదసయత శాఖ సెక్రటరీ, మరచయు జాతీయ విపత్తు  న్నర్వహణ 
అథారచటీ మ ంబర్-సెక్రటరీన్న క్ూడా సెక్రటరీ జనర్ల్ క్లుససక్ునాిర్ప, అలాగే ఆయా ర్ంగాలలో  బిమ్స టెక్ 
సహకారాన్ని సమీక్షంచార్ప. 
 
4. అభివ్ృద ి  చ ందసత్తని దేశాలక్ు సంబంధ ంచిన పరచశోధన మరచయు సమాచార్ వ్యవ్సా (ఆర్ఐఎస్ట) 
దావరా ‘‘భాగసావమాయల దావరా వ్ృద ికట పునర్పతేుజం ఇవ్వడం- బిమ్స టెక్ పాతి్’’ అనే పేర్పతో 
న్నర్వహించబడషన పబోిక్ ఇంటరాకట్వ్ సెషన్ లల క్ూడా ఆయన పాలగొ నాిర్ప. దీన్నకట థాయ లాండ్, భూటాన్ 
మరచయు మయనాూర్ రాయబార్పలతో పాటట నయయఢషలో్లలలన్న బిమ్స టెక్ దౌత్య మిషన్ లక్ు చ ంద న 
సీన్నయర్ దౌత్యవేత్ులు క్ూడా హాజర్యాయర్ప. 
 
5. 2022 ఆగస్్ట 24న విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరచయు విదాయ శాఖ సహాయ మంత్రి (ఎంఓఎస్ట) డా. 
రాజ క్ుమార్ ర్ంజన్ సథంగ నస క్ూడా సెక్రటరీ జనర్ల్ క్లుససక్ునాిర్ప. ఈ సందర్భంగా, గత్ బిమ్స టెక్ 



సదసససలల పిధాన్న చేసథన పిక్టననస అనససరచంచి, బిమ్స టెక్ సెక్రటేరచయట్ న్నర్వహణ బడ ెట్  కోసం 1 
మిలియన్ డాలరో్ చ క్ుునస ఎంఓఎస్ట లాంఛనపాియంగా అందజేశార్ప. 
 
6. బిమ్స టెక్ లల మొత్ుం 7 సభయ దేశాలు (బంగాో దేశ్, భూటాన్, భార్త, మయనాూర్, నేపాల్, శీరలంక్ 
మరచయు థాయ లాండ్) ఉనాియి, ఇవ్నీి క్ూడా బంగాళాఖాత్ంలలన్న సముదితీర్ం లేదా దాన్నపెై 
ఆధార్పడష ఉనాియి. శీరలంక్ న్నర్వహించిన గత్ బిమ్స టెక్  సదససస సందర్భంగా, విశిష్ అంత్రాె తీయ 
చట్బది సవర్ూపం క్లిగచన పయరచుసాా యి పాింతీయ సంసాగా బిమ్స టెక్  మారేందసక్ు బిమ్స టెక్  చార్్ర్ నస 
నాయక్ులు ఆమోద ంచి, దీన్నపెై సంత్కాలు చేశార్ప. బిమ్స టెక్  పాింతీయ సహకార్ అజెండానస మరచంత్ 
ముందసక్ు తీససకెళో్డం అలాగే బంగాళాఖాత్ పాింత్ంలల అభివ్ృద ి  మరచయు ఆరచాక్ సహకార్ం కోసం 
బిమ్స టెక్ నస ఒక్ శకటువ్ంత్మ ైన పాింతీయ సంసాగా తీరచిద దిడం కోసం బిమ్స టెక్  సభయ దేశాలతో క్లిసథ 
పన్న చేయడాన్నకట భార్త పయరచుగా క్టట్ బడష ఉంద . 
 
నయయఢిలీ్ల 
ఆగస్్ట్26,్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. 


