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পঞ্চম বিমস্টেক বিখর সস্টেলন 

 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নস্টরন্দ্র মমাদী আজ পঞ্চম বিমস্টেক (স্টি অফ মিঙ্গল ইবনবিস্টেটিভ ফর মাবি-মসক্টরাল 
মেকবনকাল অযান্ড ইকস্টনাবমক মকা-অপাস্টরিন) বিখর সস্টেলস্টন অংি মনন। বিমস্টেস্টকর ির্ত মান সভাপবর্ 
শ্রীলঙ্কার পক্ষ মেস্টক ভার্্চত যোল পদ্ধবর্স্টর্ এই সস্টেলন আস্টোজন করা হস্টেস্টে। 
  

পঞ্চম বিমস্টেক বিখর সস্টেলস্টনর প্রাক্কাস্টল শ্রীলঙ্কার কলস্টবাে গর্ ২৮ ও ২৯মি মার্চত  হাইবিড পদ্ধবর্স্টর্ উচ্চ 
পদস্থ সরকাবর আবধকাবরক ও বিস্টদি মন্ত্রীস্টদর বনস্টে প্রস্তুবর্ বিঠক অন্বির্ হে।  

  

এিাস্টরর বিখর সস্টেলস্টনর মলূ ভািনা ‘এক বস্থবর্িীল অঞ্চল, সমৃদ্ধ অেতনীবর্ ও স্স্থ-সিল মান্ষ’। সদসযভ্ক্ত 
প্রবর্টি মদি এই বিষেগুবলস্টর্ অগ্রাবধকার বদস্টে। একইভাস্টি, মকাবভড-১৯ মহামারীর মপ্রবক্ষস্টর্ অেতননবর্ক ও 
উন্নেনমূলক বিষেগুবলর সমাধাস্টন সদসয মদিগুবলর মস্টধয সহস্ট াবগর্া গস্টে র্্লস্টর্ বিমস্টেক উস্টদযাগী হস্টেস্টে। 
এিাস্টরর বিখর সস্টেলস্টন বিমস্টেক সনদ গ্রহণ ও এ সম্পবকত র্ র্্চবক্তর বিষেটি সিতাবধক প্রাধানয পাে। এই 
সনস্টদ সদসয রাষ্ট্রগুবলর মস্টধয মজাে সংগঠন গস্টে মর্ালা সম্পস্টকত  িলা হে ম , র্ারা সকস্টলই উপকূলির্ী ভূখন্ড 
এিং িস্টঙ্গাপসাগস্টরর উপর বনভত রিীল।  

  

এিাস্টরর বিখর সস্টেলস্টন বিমস্টেক সদসয মদিগুবলর মস্টধয ম াগাস্ট াগ স্থাপস্টন লক্ষণীে অগ্রগবর্ হস্টে িস্টল 
জানাস্টনা হস্টেস্টে এিং সদসয রাষ্ট্রগুবল পবরিহণ সম্পবকত র্ ম াগাস্ট াগ িযিস্থা গস্টে র্্লস্টর্ মাোর প্ল্যান গ্রহণ 
কস্টরস্টে। এই মাোর প্ল্যাস্টন ভবিষযস্টর্ এই অঞ্চস্টল ম াগাস্ট াগ সম্পবকত র্  াির্ীে কমতকাস্টন্ডর রূপস্টরখা মদওো 
হস্টেস্টে। 
  

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী র্াাঁর িক্তস্টিয বিমস্টেক মদিগুবলর মস্টধয আঞ্চবলক ম াগাস্ট াগ, সহস্ট াবগর্া ও বনরাপত্তা িবৃদ্ধ 
সহ বিবভন্ন বিষস্টে গুরুস্টের কো উস্টেখ কস্টরন। বর্বন বিমস্টেক সদসয মদিগুবলর মনরৃ্িৃস্টের প্রবর্ 
িস্টঙ্গাপসাগরস্টক ম াগাস্ট াগ, সমৃবদ্ধ ও বনরাপত্তাগর্ মসর্্ বহসাস্টি রূপান্তস্টরর আহ্বান জানান।  

  

প্রধানমন্ত্রী মমাদী সহ অনযানয মনরৃ্িেৃ বর্নটি বিমস্টেক র্্চবক্ত স্বাক্ষর প্রর্যক্ষ কস্টরন। সদসয মদিগুবলর মস্টধয 
সহস্ট াবগর্াে ম  অগ্রগবর্ হস্টেস্টে, এই র্্চবক্ত র্ার প্রবর্ফলন। ম  বর্নটি বিষস্টে র্্চবক্ত হস্টেস্টে, মসগুবল হ’ল – 
অপরাস্টধর বিষস্টে পারস্পবরক আইবন সহাের্া; কূেননবর্ক প্রবিক্ষস্টণর মক্ষস্টে পারস্পবরক সহস্ট াবগর্া এিং 
বিমস্টেক মদিগুবলর মস্টধয প্র ্বক্ত আদান-প্রদান িযিস্থা গস্টে মর্ালা।  

 

নতুন দিদি 
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