
17th BIMSTEC Ministerial Meeting (April 01, 2021) 

……………………………………………………..  

BIMSTEC ਦੀ ਮਤੰਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 17ਵੀਂ ਬੈਠਕ (1 ਅਪਰਲੈ, 2021) 

1 ਅਪਰਲੈ, 2021 

 

1. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ.  ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨ ੰ BIMSTEC ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ  

17ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਵਲਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। 

 

2. ਬੈਠਕ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਵਬਆਨ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ BIMSTEC ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ 

ਰਫਤਾਰ ਨ  ੰਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ, ਜੀਵੰਤ, ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਪਰਤੀ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗ  ਰਵਹੰਦਾ 

ਹੈ- ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧ ਅਤ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਪਵਰਵਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਬਪਦਾ 

ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ BIMSTEC ਅੰਦਰ ਸਵਹਯੋਗ ਨ ੰ ਡ ੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ। 
 

3. ਬੈਠਕ ਵਵੱਚ ਅਗਲੇ BIMSTEC ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕਨੇਕਟੀਵਵਟੀ ਨਾਲ 

ਜੁੜੀ BIMSTEC ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ BIMSTEC ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤੰਨ 

ਸਮਝੌਵਤਆਾਂ (MoU) - ਅਪਰਾਵਧਕ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਵੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨ ੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ BIMSTEC ਸੰਧੀ, 

BIMSTEC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕ ਟਨੀਤਕ ਅਕਾਦਮੀਆਾਂ/ ਵਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਆਪਸੀ ਸਵਹਯੋਗ ਬਾਰ ੇ

ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਵੱਚ BIMSTEC ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਸੁਵਵਧਾ (TTF) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ 

ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ।  

 

4. ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ BIMSTEC ਚਾਰਟਰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ BIMSTEC ਢਾਾਂਚੇ ਤਵਹਤ ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ 

ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਗਲੇ BIMSTEC ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਵੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

 

5. ਬੈਠਕ ਵਵੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵਵੱਚ  ਸ਼ਰੀਲੰਕਾ ਵਵੱਚ ਪੰਜਵਾਾਂ 

BIMSTEC ਵਸਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਧਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

 

6. ਬੈਠਕ ਵਵੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਵਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ BIMSTEC ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯ  ਕੇਂਦਰ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਬਪਦਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਅਰੰਭਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਤ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। 
 

7. ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਵੱਚ ਵਪਛਲੇ BIMSTEC ਵਸਖਰ 

ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਅਮਲ' ਚ ਵਲਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਨਵਰੀ 

2021 ਵਵੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਵਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ BIMSTEC ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਨਕਲੇਵ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਅੰਦਰ ਪੁਰੀ 

ਵਵੱਚ ਹੋਇਆ ਦ ਜਾ BIMSTEC ਵਬਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਵਭਆਸ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਵੱਚ BIMSTEC ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ 



ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਵੱਚ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜਲਵਾਯ  ਸਮਾਰਟ 

ਫਾਰਵਮੰਗ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ BIMSTEC ਸੰਮੇਲਨ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਵੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਬਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ, 

ਗਾਾਂਧੀਨਗਰ ਵਵਖ ੇਜੋਖਮ- ਜਾਣ  ਸ਼ਵਹਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ; ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਵੱਚ ਪੁਣੇ 

ਵਵੱਚ ਹੋਇਆ BIMSTEC  ਫੌਜੀ ਅਵਭਆਸ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੰਮੇਲਨ, ਅਕਤ ਬਰ 2018 ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਵਖ ੇ

ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਾਂਗਰਸ 2018 ਵਵੱਚ BIMSTEC ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਵੱਚ  ਸੁਸ਼ਮਾ 

ਸਵਰਾਜ ਵਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ ਵਵਖ ੇBIMSTEC ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦ ਤਾਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ, ਜਨਵਰੀ 2020 

ਵਵੱਚ ਉੱਤਰ ਪ ਰਬੀ ਪੁਲਾੜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਵਸ਼ਲਾਾਂਗ ਵਵਖ ੇBIMSTEC ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ 24 ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ / ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ 

ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਵਰਮੋਟ ਸੈਂਵਸੰਗ ਬਾਰੇ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵੱਚ BIMSTEC ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ 30 ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
 
ਨਵੀਂ ਵਦੱਲੀ 

1 ਅਪਰੈਲ, 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. 

 


