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17 ତମ ବିମସଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଟବୈଠକ (01 ଏପ୍ରି ଲ 2021)
ଏପ୍ରି ଲ 01, 2021
1. ଭାରତର ଟବୈଟେଶିକ ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର 1 ଏପ୍ରି ଲ 2021 ଟର 17 ତମ ବିମସଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଟବୈଠକଟର
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଟଲ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଏହି ଟବୈଠକ ସମସ୍ତ ବିମସଟେକ୍ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣଟର ଭର୍ଚୁଆଲ୍
ଉପାୟଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଟହାଇଥିଲା।
2. ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ଟବୈଠକଟର ଟେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତଟି ର ବିମସଟେକ୍ ଢାଞ୍ଚାଟର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଟ ାଗର ଗତି ବଢାଇବା ତଥା ସଂଗଠନକୁ
ଅଧିକ ସଶକ୍ତ, ଜୀବନ୍ତ, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପରିଣାମ ଭିତ୍ତକ
ି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଟୋହରାଇଥିଟଲ। ଆତଙ୍କବାେର
ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପରାଧ, ପରିବହନ ଏବଂ ଟ ାଗାଟ ାଗ, ପ ଚୟେନ, ଏବଂ ପରିଟବଶ ଏବଂ ବିପ ଚୟୟ ପରିର୍ାଳନା ଆେି
ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଟହାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ଟ ଉଁଠାଟର ଭାରତ ଟହଉଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଟେଶ ଏବଂ ବିମସଟେକ୍ ସହଟ ାଗକୁ ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ
ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଥିବା ଅନୟାନୟ କା ଚୟକଳାପ ବିଷୟଟର ଟସ ଉଟେଖ କରିଥିଟଲ।
3. ପରବତ୍ତଚୀ ବିମସଟେକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀଟର ଗୃହୀତ ଟହବାକୁ ଥିବା ପରିବହନ ସଂଟ ାଗୀକରଣ ପାଇଁ ବିମସଟେକ୍ ମାଷ୍ଟରପଲାନ ଏବଂ
ପରବତ୍ତଚୀ ବିମସଟେକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀଟର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଟହବାକୁ ଥିବା ତିଟନାେି ଏମଓୟୁ / ର୍ୁକ୍ତିନାମା ଥା ଅପରାଧିକ ମାମଲାଟର
ପାରସ୍ପରିକ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଉପଟର ବିମସଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ; ବିମସଟେକ୍ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କୂ େଟନୈତକ
ି ଏକାଟଡମୀ/ତାଲିମ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟଟର ପାରସ୍ପରିକ ସହଟ ାଗ ଉପଟର ଏମଓୟୁ ; ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲଟମବାଠାଟର ବିମସଟେକ୍ ପ୍ର ୁକ୍ତିବେ
ି ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସୁବଧ
ି ା
(େିେଏ
ି ଫ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଟର ଟମଟମାଟରଣ୍ଡମ ଅଫ୍ ଆଟସାସିଏସନକୁ ଏହି ଟବୈଠକଟର ଅନୁ ଟମାେନ କରା ାଇଛି।
4. ଟସମାଟନ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିମସଟେକ୍ ର୍ାେଚର ଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ଟସମାନଙ୍କର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଟଲ ଏବଂ ବିମସଟେକ୍ ଢାଞ୍ଚାଟର ସହଟ ାଗର ଟକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଉପଟକ୍ଷତ୍ରକୁ ୁକ୍ତି ସଂଗତ କରିବାକୁ ଅନୁ ଟମାେନ କରିଥିଟଲ
ାହା ପରବତ୍ତଚୀ ବିମସଟେକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀଟର ଗୃହୀତ ଟହବ।
5. ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପରାମଶଚ କରି ଆସନ୍ତା କିଛ ି ମାସ ମଧ୍ୟଟର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟର ପଞ୍ଚମ ବିମସଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟୟାଜନ କରିବାକୁ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ଟବୈଠକଟର ସ୍ୱାଗତ କରା ାଇଛି।
6. ଏହି ଟବୈଠକଟର ଧ୍ୟାନ େିଆ ାଇଛି ଟ ଭାରତଟର ସ୍ଥାପିତ ବିମସଟେକ୍ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଟକନ୍ଦ୍ର ଅତୟାଧୁନକ
ି ସୁବଧ
ି ା ସହିତ
ବିପ ଚୟୟ ପୂବର
ଚ ୁ ଟର୍ତାବନୀ ଟେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଚ ଭାବଟର କା ଚୟକ୍ଷମ।
7. ଭାରତର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ବିମସଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀଟର ଟ ାଷିତ ଅଟନକ ପେଟକ୍ଷପ କା ଚୟକାରୀ କରିବାକୁ
ମନ୍ତ୍ରୀମାଟନ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଟଲ ଥା ଜାନୁ ଆରୀ 2021 ଟର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଉପାୟଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ବିମସଟେକ୍ ଷ୍ଟାେଚଅପ୍ କନଟକଲଭ; ଟଫବୃ ଆରୀ
2020 ଟର ପୁରୀଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମସଟେକ୍ ବିପ ଚୟୟ ପରିର୍ାଳନା ଅଭୟାସ; ଟଫବୃ ଆରୀ 2020 ଟର ବିମସଟେକ୍ ଟେଶଗୁଡକ
ି

ପାଇଁ ନିଶାଦ୍ରବୟ ଟର୍ାରା କାରବାରର ମୁକାବିଲା ଉପଟର ସମ୍ମିଳନୀ; ଡିଟସମବର 2019 ଟର ନୂ ଆେିେୀଠାଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଜଳବାୟୁ ସ୍ମାେଚ କୃ ଷି
ପଦ୍ଧତି ଉପଟର ବିମସଟେକ୍ ଟସମିନାର; ଡିଟସମବର 2019 ଟର ଗାନ୍ଧିନଗରଠାଟର ଗୁଜୁରାେ ବିପ ଚୟୟ ପରିର୍ାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ବିପେପୂର୍ଣ୍ଚ ସୂର୍ନା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଚ ସହରୀ ଟ ାଜନା ଉପଟର ଏକ େକ୍ଷତା ବିକାଶ କମଚଶାଳା; ଟସଟପଟମବର 2018 ଟର ପୁଟନଠାଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ବିମସଟେକ୍ ସାମରିକ ଅଭୟାସ ଏବଂ ଟସନା ମୁଖୟମାନଙ୍କର କନଟକଲଭ 2018; ଅଟକଟାବର 2018 ଟର ନୂ ଆେିେୀଠାଟର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଭାରତ
ଟମାବାଇଲ୍ କଂଟଗ୍ରସ 2018 ଟର ବିମସଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କନଟକଲଭ; ଟଫବୃ ଆରୀ 2020 ଟର ନୂ ଆେିେୀସ୍ଥିତ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ବିଟେଶ
ଟସବା ସଂସ୍ଥାନଟର ବିମସଟେକ୍ ଟେଶର କୂ େନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ତାଲିମ; ଜାନୁ ଆରୀ 2020 ଟର ଶିଲଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ପୂବଚ ମହାକାଶ ପ୍ରଟୟାଗ
ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ବିମସଟେକ୍ ଟେଶର 24 ଜଣ ଅନୁ ସନ୍ଧାନକାରୀ / ଟପଶାୋରଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଏବଂ ରିଟମାେ ଟସନିସଂ ବିଷୟଟର ତାଲିମ; ଏବଂ
ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିେୟାଳୟଟର ବିମସଟେକ୍ ଟେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 30 େି ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ପ୍ରୋନ।
ନୂ ଆେିେୀ
ଏପ୍ରି ଲ 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.

