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1. ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এপ্রিল 1, 2021 োপ্ররতে অনুপ্রিে 17েম BIMSTEC 

মন্ত্রীপপ্ররষদীয় বৈঠতে অংশগ্রহণ েতরন শ্রীলঙ্কার সভাপপ্রেতে, ভারুু্য়াল মাধ্যতম অনুপ্রিে বৈঠতে 
সমস্ত BIMSTEC সদসয রাষ্ট্র য াগদান েতর। 

2. বৈঠতে BIMSTEC সংগঠনটিতে আরও শপ্রিশালী, িাণৈন্ত, ো ুেরী এৈং ফলাফল প্রভপ্রিে েতর 
যোলা, এৈং এর পপ্ররোঠাতমার অধ্ীতন আঞ্চপ্রলে সহত াপ্রগো ৈৃপ্রি েরার জনয ভারতের 
িপ্রেশ্রুপ্রের পুনরাৈৃপ্রি েতরন ডঃ জয়শঙ্কর। প্রেপ্রন য  য  যেতে ভারে যনেৃেশীল যদশ, য মন 
সন্ত্রাসৈাদ প্রৈতরাপ্রধ্ো এৈং আন্ততদুশীয় অপরাধ্, পপ্ররৈহন ও য াগাত াগ, প ুটন এৈং পপ্ররতৈশ ও 
দতু ুাগ ৈযৈস্থাপনা ইেযাপ্রদ এৈং ভারতের গৃহীে অনযানয ো ুক্রমগুপ্রলর অগ্রগপ্রে সম্বতে উতেে 
েতরন। 

3. বৈঠতে পরৈেী BIMSTEC শীষু সতেলতন গৃহীে হওয়ার জনয পপ্ররৈহন সংত াতগর BIMSTEC 
মাস্টার প্ল্যান এৈং অপরাধ্ সংক্রান্ত প্রৈষতয় পারস্পপ্ররে আইনী সহায়ো সম্পপ্রেুে BIMSTEC 
েনতভনশন, BIMSTEC সদসয যদশগুপ্রলর কূটননপ্রেে এোতডমী/িপ্রশেণ সংস্থার মতধ্য পারস্পপ্ররে 
সহত াপ্রগো সম্পপ্রেুে সমত াো স্মারে এৈং শ্রীলঙ্কার েলতম্বায় BIMSTEC ি ুপ্রি স্থানান্তর 
সুপ্রৈধ্া (টিটিএফ) িপ্রেিা প্রৈষয়ে অযাতসাপ্রসতয়শন যমতমারাণ্ডাম অনুতমাপ্রদে হয়। 

4. োরা সদসয রাজযগুপ্রলতে BIMSTEC র্াটুার গ্রহতণর জনয োতদর অভযন্তরীণ িপ্রক্রয়া সমূ্পণু 
েরতে এৈং BIMSTEC পপ্ররোঠাতমার অধ্ীতন সহত াপ্রগোর যসক্টর এৈং  সাৈ-যসক্টরগুপ্রল 
অনুতমাদতনর জনয উৎসাপ্রহে েতরপ্রিল  া পরৈেী BIMSTEC সতেলতন গৃহীে হতৈ। 

5. সভায় সদসয যদশগুপ্রলর সাতে পরামশু েতর আগামী েতয়ে মাতসর মতধ্য শ্রীলঙ্কায় পঞ্চম 
BIMSTEC সতেলন অনুপ্রিে েরার জনয সভাপপ্রের িস্তাতৈ স্বাগে জানাতনা হয়। 

6. বৈঠতে লেয েরা যগতি য  ভারে পপ্ররর্াপ্রলে আৈহাওয়া ও জলৈায়রু জনয প্রনধু্াপ্ররে 
BIMSTEC যেন্দ্রটি দতু ুাতগর অপ্রগ্রম সেেুো সরৈরাতহর জনয আন্তজুাপ্রেে মাতনর সুপ্রৈধ্াসম্পন্ন 
এৈং সমূ্পণু ো ুেরী। 

7. সৈুতশষ BIMSTEC শীষু সতেলতন মন্ত্রীৈৃন্দ ভারতের মাননীয় িধ্ানমন্ত্রী েেুৃে যষাপ্রষে যৈশ 
েতয়েটি উতদযাগ ৈাস্তৈায়তনর িশংসা েতরতিন,  ো, 2021 সাতলর জানুয়াপ্ররতে ভারুু্য়াল 
মাধ্যতম BIMSTEC স্টাটুআপ েনতেভ; 2020 যফব্রুয়াপ্ররতে পুরীতে প্রিেীয় BIMSTEC প্রৈপ ুয় 
পপ্ররর্ালন অনুশীলন; 2020 যফব্রুয়াপ্ররতে BIMSTEC সদসয যদশগুপ্রলতে মাদে পার্ার প্রৈতরাধ্ী 
সতেলন; 2019 প্রডতসম্বতর নয়াপ্রদপ্রেতে জলৈায়ু ৈােৈ েৃপ্রষ ৈযৈস্থা সম্পপ্রেুে BIMSTEC 
যসপ্রমনার; 2019 প্রডতসম্বতর গােীনগতরর গুজরাট ইনপ্রস্টটিউট অফ প্রডসাস্টার মযাতনজতমতে প্ররস্ক 
ইনফমুড নগর পপ্ররেল্পনা সম্পপ্রেুে এেটি েযাপাপ্রসটি প্রৈপ্রডং ওয়ােুশপ; 2018 যসতেম্বতর 
পুতনতে BIMSTEC প্রমপ্রলটাপ্রর এক্সারসাইজ এৈং আপ্রম ুপ্রর্ফ েনতেভ 2018; 2018 অতক্টাৈতর 
নয়াপ্রদপ্রেতে ইপ্রিয়া যমাৈাইল েংতগ্রস 2018 -এ BIMSTEC মপ্রন্ত্রপপ্ররষদীয় সতেলন; 2020 
যফব্রুয়াপ্ররতে সুসমা স্বরাজ ইনপ্রস্টটিউট ফর ফতরন সাপ্রভুস, নয়াপ্রদপ্রেতে BIMSTEC সদসয 



যদতশর কূটনীপ্রেেতদর িপ্রশেণ; 2020 জানুয়াপ্ররতে প্রশলংতয়র উির-পূৈু যস্পস অযাপ্রপ্ল্তেশন 
যসোতর BIMSTEC সদসয যদশ যেতে 24 জন গতৈষে / যপশাদার িপ্রশেণ; এৈং নালন্দা 
প্রৈশ্বপ্রৈদযালতয়র BIMSTEC সদসয যদতশর প্রশোেীতদর 30টি ৈৃপ্রি িদান। 
 
রিউ রদরি 
এরিল 01, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


