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BIMSTEC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰੌਾ  (22-25 ਅਗਸਤ, 

2022) 

26 ਅਗਸਤ, 2022 

 

1. BIMSTEC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਹਾਮਹਹਮ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੇਨਹਜਨ ਲੇਕਫੇਲ ਨੇ ਹਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 

(ਪੂਰਬ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੱਦ ੇ'ਤੇ 22-25 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 

 

2. ਇਸ ਦੌਰੇ  ਦੌਰਾਨ ਹਪਛਲੇ ਹਸਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ (30 ਮਾਰਚ, 2022) ਹਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ BIMSTEC ਚਾਰਟਰ 

ਤਹਹਤ BIMSTEC ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚ ੇਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ BIMSTEC  

ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਹਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਤਿਾਦ ਰੋਕੂ, ਆਫ਼ਤ ਪਰਬੰਧਨ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਸਹਹਯੋਗ ਅਤ ੇ

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਹਿਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੇ ਹਿਸੇ਼੍ਸ਼੍ ਿੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ ਸਹਹਯੋਗ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ੇਿਧਾਉਣ 'ਤੇ 

ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਿਾਤਮੇ, ਕਨੈਕਟੀਹਿਟੀ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਅਤ ੇਹਨਿੇਸ਼੍ ਦੇ ਹਤੰਨ BIMSTEC  

ਤਰਜੀਹੀ ਿੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਹਯੋਗ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਦੀ ਿੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

3. ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਬਜਲੀ ਮਹਹਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਅਤ ੇਰਾਸ਼੍ਟਰੀ 
ਆਫ਼ਤ ਪਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਸੈਕਟਰਲ ਿੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ  BIMSTEC  

ਸਹਹਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕੀਤੀ। 

 

4. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ  ਹਿਕਾਸਸ਼੍ੀਲ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਲਈ ਿੋਜ ਅਤ ੇਸੂਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ (RIS) ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆਯੋਹਜਤ ਜਨਤਕ 

ਇੰਟਰਐਕਹਟਿ ਸੈਸ਼੍ਨ ਹਿੱਚ ਿੀ ਹਹੱਸਾ ਹਲਆ ਹਜਸਦਾ ਹਸਰਲੇਿ ਸੀ "ਭਾਗਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਕਾਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ 

ਕਰਨਾ-BIMSTEC  ਦੀ ਭੂਹਮਕਾ". ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਹਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਭੂਟਾਨ ਅਤ ੇਹਮਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤ ੇਨਿੀਂ 
ਹਦੱਲੀ ਹਿੱਚ BIMSTEC  ਹਡਪਲੋਮੈਹਟਕ ਹਮਸ਼੍ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਡਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਭਾਗ ਹਲਆ। 

 



5. ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੰੂ ਹਿਦੇਸ਼੍ ਮਾਮਲੇ ਅਤ ੇਹਸੱਹਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਡਾਕਟਰ 

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਹਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ BIMSTEC 

ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਜਟ ਲਈ 10 ਲਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਸੌਂਹਪਆ ਜੋ ਹਕ  ਹਪਛਲੇ BIMSTEC  

ਹਸਖ਼ਰ  ਸੰਮੇਲਨ ਹਿੱਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ । 

 

6. BIMSTEC ਹਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਹਮਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤ ੇਥਾਈਲੈਂਡ) 

ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਿਾੜੀ ਦੇ ਹਕਨਾਰੇ ਸਹਥਤ ਹਨ ਜਾਂ ਹਨਰਭਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ 

ਹਪਛਲੇ BIMSTEC ਹਸਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਿੱਿਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼੍ਿਸੀਅਤ ਿਾਲੇ ਪੂਰੇ 

ਿੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਿਜੋਂ  ਇਸਦ ੇਹਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਪਤੀ ਲੀ  BIMSTEC ਚਾਰਟਰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 

ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ BIMSTEC ਿੇਤਰੀ ਸਹਹਯੋਗ ਏਜੰਡੇ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਿਧਾਉਣ ਅਤ ੇਬੰਗਾਲ ਦੀ ਿਾੜੀ ਿੇਤਰ 

ਹਿੱਚ ਹਿਕਾਸ ਅਤ ੇਆਰਹਥਕ ਸਹਹਯੋਗ ਲਈ BIMSTEC ਨੰੂ ਜੀਿੰਤ ਿੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ BIMSTEC 

ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

 

ਨਿੀਂ ਹਦੱਲੀ 

26 ਅਗਸਤ, 2022 

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. 

 


