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 )0100 اپریل، 10) اجالس وزارتی بمسٹیک ویں17

 0202 ،اپریل01 

 

 وزارتی ویں 21 کے بِمسٹیک کو 0202 اپریل 2 جیشنکر، ایس ڈاکٹر خارجہ، وزیر کے ہندوستان۔ 2

 کی ممالک ممبر تمام کے بِمسٹیک اجالس، یہ زیرصدارت کی لنکا سری۔ ہوئے شریک میں اجالس

 طریقے سے منعقد کیا گیا۔ ورچوئل ساتھ کے شرکت

 کی تعاون عالقائی تحت کے ورک فریم بمسٹیک نے جیشنکر ڈاکٹر میں، بیان اپنے میں اجالساس ۔ 0

 کے بنانے مبنی پر نتیجہ اور موثر زیادہ متحرک، مضبوط، کو تنظیم اور دینے فروغ مزید کو رفتار

 والی ہونے حاصل میں شعبوں ان نے انہوں۔ کیا اعادہ کا عزم کے ہندوستان کام کرنے کے لئے لئے

 االقوامی بین اور گردی دہشت انسداد رہا ہے جس میںجس میں بھارت آگے  ڈالی روشنی پر پیشرفت

 ڈیزاسٹر اور ماحولیات اور سیاحت، مواصالت، اور ٹرانسپورٹ ،سے نبرد آزمائی جرائم قومی

 والی جانے کی لئے کے کرنے گہرا مزید کو تعاون بمسٹیک سے جانب کی ہندوستان اور مینجمنٹ

 اں شامل ہیں۔سرگرمی دیگر

 پالن ماسٹر بِمسٹیک لئے کےکو اپنانے  کنکٹوٹی ٹرانسپورٹ میں سمٹ بمسٹیک آئندہ میں اجالس۔ 3

 گئی، کی توثیق کی معاہدوں/  مفاہمت نامے تین لئے کے دستخط میں اجالس سربراہ بِمستیک آئندہ اور

 ممالک ممبر مسٹیک کنونشن، بِمسٹیک متعلق سے تعاون باہمی میں معامالت مجرمانہ اور وہ یہ ہیں:

 لنکا سری اور نامہ؛ مفاہمت متعلق سے تعاون باہمی مابین کے ادارے تربیتی/  اکیڈمیاں ڈپلومیٹک کی

 میمورنڈم متعلق سے قیام کے( ایف ٹی ٹی) سہولت کی منتقلی کی ٹکنالوجی بِمسٹیک میں کولمبو کے

 آف ایسوسیشن۔

 مکمل کو کار طریقہ اندرونی اپنے لئے کے اپنانے کو چارٹر بِمسٹیک کو ممالک ممبر نے انہوں۔ 4

 ذیلی اور شعبوں کے تعاون تحت کے ورک فریم بِمسٹیک اور ،کی افزائی حوصلہ لئے کے کرنے

 ۔گا جائے اپنایا میں اجالس بِمسٹیک آئندہ کا سپورٹ کیا جسے توثیق کی تعاون باہمی کے شعبوں

 میں لنکا سری میں مہینوں چند آئندہ کرنے کے بعد مشاورتسے  ممالک ممبر میں اجالس اس۔ 5

 گیا۔ کیا مقدم خیر کا تجویز کی چیئر لئے کے انعقاد کے سمٹ بِمسٹیک پانچواں

 و موسم برائے سنٹر بِمسٹیککے زیر میزبانی  ہندوستان کہ گیا کا تذکرہ کیا بات اس میں میٹنگ اس۔ 6

 پر طور مکمل ساتھ کے سہولیات جدید کی ریاست لئے کے کرنے فراہم انتباہ ابتدائی ڈیزاسٹر وہوا، آب

 ۔ہے فعال



 اقدامات متعدد کردہ اعالن کے اعظم وزیر کے ہندوستان میں اجالس بِمسٹیک سال گذشتہ نے وزراء۔ 1

 اپ اسٹارٹ بمسٹیک میں موڈ ورچوئل میں 0202 جنوری، جس میں کی تعریف کی درآمد عمل پر

 ڈیزاسٹر بمسٹیک دوسری میں پوری میں 0202 فروری ، اس کے ساتھ ساتھہے شامل کانفرنس

 منشیات لئے کے ممالک بِمسٹیک میں 0202 فروری اکسرسائز شامل ہے۔ اس کے عالوہ مینجمنٹ

 میں دہلی نئی میں 0222 دسمبر شامل ہے، مزید برآں کانفرنس متعلق سے جنگ خالف کے فروشی

 میں، 0222 دسمبر بھی شامل ہے۔ اس کے عالوہ سیمینار بِمسٹیک پر سسٹم فارمنگ اسمارٹ موسمیاتی

 سے بندی منصوبہ شہری باخبر رسک میں مینجمنٹ ڈیزاسٹرفار  ٹیوٹ انسٹی گجرات میں نگر گاندھی

 میں 0222 ستمبر اور ساتھ ساتھ میں پونے میں ۔شامل ہے ورکشاپ صالحیت سازي سے متعلق متعلق

 نئی میں 0222 اکتوبرشامل ہے۔ اور اس میں  0222 کانفرنس کی چیف آرمی اور مشق فوجی بِمسٹیک

 میں 0202 فروری کنکلیو کا انعقاد، وزارتی بمسٹیک میں 0222 کانگریس موبائل انڈیا میں دہلی

، تربیت کی سفارتکاروں کے ممالک بمسٹیک میں دہلی نئی سروس، فارن فار ٹیوٹ انسٹی سشماسوراج

 سینسنگریموٹ  اور خالئی میں شیلونگ سینٹر، ایپلیکیشن اسپیس مشرقی شمال میں 0202 جنوریاور 

 میں یونیورسٹی نالندہ اور تربیت؛ کی افراد ور پیشہ/  محققین 04 کے ممالک بمسٹیک میں سلسلے کے

 شامل ہے۔ کرنا فراہم اسکالرشپس 32 کو طلبا کے ممالک بمسٹیک

 

 دہلی نئی

 0100 ،اپریل 01

 

 

 

 

 

 

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. 


