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17 ତମ ବମିସଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଟବୈଠକ (01 ଏପି୍ରଲ 2021) 

ଏପି୍ରଲ 01, 2021 

1. ଭାରତର ଟବୈଟେଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକଟର ଏସ ଜୟଶଙ୍କର 1 ଏପି୍ରଲ 2021 ଟର 17 ତମ ବମିସଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଟବୈଠକଟର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଟଲ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହ ିଟବୈଠକ ସମସ୍ତ ବମିସଟେକ୍ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣଟର ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ 
ଉପାୟଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟହାଇଥିଲା। 

2. ଡକଟର ଜୟଶଙ୍କର ଟବୈଠକଟର ଟେଇଥିବା ବବୃିତ୍ତଟିର ବମିସଟେକ୍ ଢାଞ୍ଚାଟର ଆଞ୍ଚଳକି ସହଟ ାଗର ଗତ ିବଢାଇବା ତଥା ସଂଗଠନକୁ 

ଅଧିକ ସଶକ୍ତ, ଜୀବନ୍ତ, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପରଣିାମ ଭିତ୍ତକି କରବିା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ଟୋହରାଇଥିଟଲ। ଆତଙ୍କବାେର 
ମୁକାବଲିା ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପରାଧ, ପରବିହନ ଏବଂ ଟ ାଗାଟ ାଗ, ପ ଚୟେନ, ଏବଂ ପରଟିବଶ ଏବଂ ବପି ଚୟୟ ପରରି୍ାଳନା ଆେ ି
ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଟହାଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତ ିଟ ଉଁଠାଟର ଭାରତ ଟହଉଛ ିଅଗ୍ରଣୀ ଟେଶ ଏବଂ ବମିସଟେକ୍ ସହଟ ାଗକୁ ଗଭୀର କରବିା ପାଇଁ ଭାରତ 

ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଥିବା ଅନୟାନୟ କା ଚୟକଳାପ ବଷିୟଟର ଟସ ଉଟେଖ କରଥିିଟଲ। 

3. ପରବତ୍ତଚୀ ବମିସଟେକ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀଟର ଗହୃୀତ ଟହବାକୁଥିବା ପରବିହନ ସଂଟ ାଗୀକରଣ ପାଇଁ ବମିସଟେକ୍ ମାଷ୍ଟରପଲାନ ଏବଂ 
ପରବତ୍ତଚୀ ବମିସଟେକ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀଟର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ଟହବାକୁଥିବା ତଟିନାେ ିଏମଓୟୁ / ରୁ୍କି୍ତନାମା  ଥା ଅପରାଧିକ ମାମଲାଟର 
ପାରସ୍ପରକି ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଉପଟର ବମିସଟେକ୍ ସମି୍ମଳନୀ; ବମିସଟେକ୍ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କୂେଟନୈତକି ଏକାଟଡମୀ/ତାଲିମ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ମଧ୍ୟଟର ପାରସ୍ପରକି ସହଟ ାଗ ଉପଟର ଏମଓୟୁ; ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲଟମବାଠାଟର ବମିସଟେକ୍ ପ୍ର ୁକି୍ତବେିୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସବୁଧିା 

(େେିଏିଫ) ପ୍ରତଷି୍ଠା ଉପଟର ଟମଟମାଟରଣ୍ଡମ ଅଫ୍ ଆଟସାସଏିସନକୁ ଏହ ିଟବୈଠକଟର ଅନୁଟମାେନ କରା ାଇଛ।ି 

4. ଟସମାଟନ ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙୁ୍କ ବମିସଟେକ୍ ର୍ାେଚର ଗହୃୀତ କରବିା ପାଇଁ ଟସମାନଙ୍କର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରବିାକୁ 
ଉତ୍ସାହତି କରଥିିଟଲ ଏବଂ ବମିସଟେକ୍ ଢାଞ୍ଚାଟର ସହଟ ାଗର ଟକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଉପଟକ୍ଷତ୍ରକୁ  ୁକି୍ତ ସଂଗତ କରବିାକୁ ଅନୁଟମାେନ କରଥିିଟଲ 

 ାହା ପରବତ୍ତଚୀ ବମିସଟେକ୍ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀଟର ଗୃହୀତ ଟହବ। 

5. ସେସୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପରାମଶଚ କର ିଆସନ୍ତା କଛି ିମାସ ମଧ୍ୟଟର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟର ପଞ୍ଚମ ବମିସଟେକ୍ ସମି୍ମଳନୀ ଆଟୟାଜନ କରବିାକୁ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହ ିଟବୈଠକଟର ସ୍ୱାଗତ କରା ାଇଛ।ି 

6. ଏହ ିଟବୈଠକଟର ଧ୍ୟାନ େଆି ାଇଛ ିଟ  ଭାରତଟର ସ୍ଥାପିତ ବମିସଟେକ୍ ପାଣପିାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଟକନ୍ଦ୍ର ଅତୟାଧୁନକି ସୁବଧିା ସହତି 

ବପି ଚୟୟ ପବୂଚରୁ ଟର୍ତାବନୀ ଟେବା ପାଇଁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଚ ଭାବଟର କା ଚୟକ୍ଷମ। 

7. ଭାରତର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ବମିସଟେକ୍ ସମି୍ମଳନୀଟର ଟ ାଷତି ଅଟନକ ପେଟକ୍ଷପ କା ଚୟକାରୀ କରବିାକୁ 
ମନ୍ତ୍ରୀମାଟନ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିଟଲ  ଥା ଜାନୁଆରୀ 2021 ଟର ଭର୍ଚୁ ଆଲ୍ ଉପାୟଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବମିସଟେକ୍ ଷ୍ଟାେଚଅପ୍ କନଟକଲଭ; ଟଫବୃଆରୀ 
2020 ଟର ପୁରୀଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱତିୀୟ ବମିସଟେକ୍ ବପି ଚୟୟ ପରରି୍ାଳନା ଅଭୟାସ; ଟଫବୃଆରୀ 2020 ଟର ବମିସଟେକ୍ ଟେଶଗୁଡକି 



ପାଇଁ ନଶିାଦ୍ରବୟ ଟର୍ାରା କାରବାରର ମୁକାବଲିା ଉପଟର ସମି୍ମଳନୀ; ଡଟିସମବର 2019 ଟର ନୂଆେେିୀଠାଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜଳବାୟୁ ସ୍ମାେଚ କୃଷ ି
ପଦ୍ଧତ ିଉପଟର ବମିସଟେକ୍ ଟସମନିାର; ଡଟିସମବର 2019 ଟର ଗାନ୍ଧନିଗରଠାଟର ଗୁଜୁରାେ ବପି ଚୟୟ ପରରି୍ାଳନା ପ୍ରତଷି୍ଠାନଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ 
ବପିେପୂର୍ଣ୍ଚ ସରୂ୍ନା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଚ ସହରୀ ଟ ାଜନା ଉପଟର ଏକ େକ୍ଷତା ବକିାଶ କମଚଶାଳା; ଟସଟପଟମବର 2018 ଟର ପଟୁନଠାଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ 
ବମିସଟେକ୍ ସାମରକି ଅଭୟାସ ଏବଂ ଟସନା ମଖୁୟମାନଙ୍କର କନଟକଲଭ 2018; ଅଟକଟାବର 2018 ଟର ନୂଆେେିୀଠାଟର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ 
ଟମାବାଇଲ୍ କଂଟଗ୍ରସ 2018 ଟର ବମିସଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କନଟକଲଭ; ଟଫବୃଆରୀ 2020 ଟର ନୂଆେେିୀସ୍ଥିତ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ବଟିେଶ 
ଟସବା ସଂସ୍ଥାନଟର ବମିସଟେକ୍ ଟେଶର କୂେନୀତଜି୍ଞଙ୍କ ତାଲିମ; ଜାନୁଆରୀ 2020 ଟର ଶଲିଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ପୂବଚ ମହାକାଶ ପ୍ରଟୟାଗ 
ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ବମିସଟେକ୍ ଟେଶର 24 ଜଣ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ / ଟପଶାୋରଙୁ୍କ ମହାକାଶ ଏବଂ ରଟିମାେ ଟସନିସଂ ବଷିୟଟର ତାଲିମ; ଏବଂ 

ନାଳନ୍ଦା ବଶି୍ୱବେିୟାଳୟଟର ବମିସଟେକ୍ ଟେଶର ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ 30 େ ିଛାତ୍ରବୃତ୍ତ ିପ୍ରୋନ। 

ନୂଆେେିୀ 

ଏପି୍ରଲ 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. 


