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ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবব দায়বদ্ধ নিক্স উচ্চ প্ৰনিনিনিসকলৰ 
ববঠক 
আগষ্ট 24, 2021 
 

1. ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰামৰ্শদাতা, শ্ৰী অনিৎ ড াভালে, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বালব দায়বদ্ধ নিক্স উচ্চ 
প্ৰনতনিনিসকেৰ 11তম ববঠক অিুনিত কলৰ মঙ্গেবাৰ, 24 আগষ্ট 2021 তানৰলে নভন অ’ 
কিফালৰন্সৰ ড ালগনদ। 
 

2. ববঠকেিত িানিেৰ  ুক্ত গণৰািযৰ ৰানিযক মন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপনতত্বৰ সাাংগঠনিক সুৰক্ষা 
ডকনবলিটৰ প্ৰমুে, মািিীয় ডিলিলৰে আগলষ্টা ডেলেলিা নৰলবৰ’ ডপলৰৰা, ৰুছ  ুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষা 
পনৰষদৰ সনিব, মািিীয় ডিলিলৰে নিক’োই পালৰালছভ, নিনপনি ডকন্দ্ৰীয় সনমনতৰ ৰািনিনতক 
নবভাগৰ সদসয আৰু নিনপনি ডকন্দ্ৰীয় সনমনতৰ নবলদৰ্ নবষয়ক কনমিি কা শােয়ৰ পনৰিােক, 
মািিীয় নমিঃ ডয়াং ডিইনি আৰু দনক্ষণ আনিকা গণৰািযৰ ৰানিযক সুৰক্ষা উপ মন্ত্ৰী, মািিীয় 
িলিন ি’ গু এিাফ ক’ ৱাই অাংৰ্গ্ৰেণ কলৰ। 
 

3. ভাৰলত এই বছৰ নিক্স সভাপনতত্ব দেে কনৰলছ আৰু এয়া নিক্স ডগাটৰ 15তম বানষশকীও েয়। 
উচ্চ প্ৰনতনিনিসকেৰ ববঠকেি অিুনিত কৰা বেলছ  নিক্স ডদৰ্সমূেৰ ডিতাসকেৰ সনিেি 
ববঠকৰ আগত, ন  প্ৰিাি মন্ত্ৰী শ্ৰী িলৰন্দ্ৰ ডমাদীৰ সভাপনতত্বৰ অিীিত ভাৰলত এই বছৰ 
অিুনিত কনৰব। 
 

4. ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বালব দায়বদ্ধ উচ্চ প্ৰনতনিনিসকেৰ ববঠক এক গুৰুত্বপূণশ মঞ্চ নেিালপ উদয় 
বেলছ নিক্স ডদৰ্সমূেৰ মািত ৰািনিনতক আৰু নিৰাপত্তা নবষয়সমূেৰ ওপৰত ভাব নবনিময়ৰ 
বালব। আনিৰ ববঠকেলি আঞ্চনেক আৰু নবশ্বল াৰা ৰািনিনতক আৰু নিৰাপত্তা পনৰনিনত নিৰীক্ষণ 
কলৰ আফগানিস্তাি, ইৰাি, পনিম এনিয়া আৰু গাল্ফৰ বতশ মািৰ পনৰনিনত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় 
নিৰাপত্তাৰ প্ৰনত উদীয়মাি ৰ্াংকা, ড লি িাইবাৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত নবলৰ্ষ গুৰুত্ব প্ৰদাি কনৰ। 
সূিীত থকা আি নবষয়সমূে বেনছে আইি বেবৎ এলিনন্সসমূেৰ মািত সেল ানগতা, স্বািয সুৰক্ষা 
আৰু স্বািয ত্ন আৰু সন্ত্ৰাসবাদ নবলৰানিতা। ভাৰলত সীমান্ত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু োস্কাৰ-ই-টইবা আৰু 
ডিইছ-ই-মেম্মদৰ দলৰ ডগাটলবাৰৰ কা শকোপৰ নবষয় উত্থাপি কলৰ ন  ৰানিযক সমথশি 
উপলভাগ কলৰ আৰু ৰ্ানন্ত আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰনত ৰ্াংকা সৃনষ্ট কলৰ। 
 



5. প্ৰিাি মন্ত্ৰী শ্ৰী িলৰন্দ্ৰ ডমাদীৰ পৰামৰ্শত, 2020 িিৰ 12তম নিক্স ডিতা সনিেিত গ্ৰেণ কৰা 
নিক্স সন্ত্ৰাসবাদ নবলৰানিতা ডকৌৰ্েৰ এক অিুসৰণ নেিালপ, উচ্চ প্ৰনতনিনিসকলে নিক্স সনিেি 
দ্বাৰা নবলবিিাৰ বালব নিক্স সন্ত্ৰাসবাদ নবলৰানিতা নিয়া পনৰকল্পিা গ্ৰেণ আৰু মলিািয়ি কলৰ। 
এই নিয়া পনৰকল্পিাই েক্ষয কনৰলছ সন্ত্ৰাসবাদ অথশায়ি আৰু নবলৰানিতা, সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা 
ইণ্টাৰলিটৰ অপবযৱোৰ, সন্ত্ৰাসবাদীৰ  াত্ৰাত বািা প্ৰদাি, সীমা নিয়ন্ত্ৰণ, ডকামে েক্ষযৰ সুৰক্ষা, 
তথয নবনিময়, ক্ষমতা নিমশাণ, আৰু আঞ্চনেক আৰু আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সেল ানগতাৰ দলৰ ডক্ষত্ৰত 
সেল ানগতাৰ নবদযমাি পদ্ধনতসমূে অনিক ৰ্নক্তৰ্ােী কনৰবনে। 
 

6.  লথষ্ট মলিাল াগ নদয়া েয় অঞ্চেলটাত অনবি ড্ৰাগছ উৎপাদিৰ বৃনদ্ধ আৰু সৰবৰােৰ বনিশত 
ৰ্াংকাৰ ওপৰত। এয়া মানন্ত ডোৱা েয় ড  নিক্স ডদৰ্সমূেত দায়বদ্ধ মািযমসমূলে এই ডক্ষত্ৰত 
নিিৰ সেল ানগতা উন্নত কনৰব। েগলত স্বািয সুৰক্ষা আৰু স্বািয ত্ন নিিাক্ত কৰা েয় 
সেল ানগতাৰ এক অগ্ৰানিকাৰ ডক্ষত্ৰ নেিালপ নিক্সৰ মািত ডকানভ -19 মোমাৰীৰ পৰা উদয় 
ডোৱা িতুি প্ৰতযাহ্বািসমূেৰ প্ৰনত েক্ষয ৰানে। 
 

7. িাইবাৰ সুৰক্ষাৰ ডক্ষত্ৰত, এয়া মানন্ত ডোৱা েয় সেল ানগতা উন্নত কৰাৰ বালব  ুটীয়া প্ৰলিষ্টা 
ৰ্নক্তৰ্ােী কৰাৰ বালব তথয আৰু উত্তম অভযাসৰ নবনিময়ৰ দ্বাৰা, িাইবাৰ-অপৰািৰ বসলত  ুদ্ধ 
কনৰ আৰু ক্ষমতা নিমশাণৰ ড ালগনদ। ভাৰলত আগষ্ট 2021ত ন নিলটে ফলৰন নিকৰ ওপৰত এক 
নিক্স কমশৰ্াো অিুনিত কনৰনছে। 
 

িিুি নদল্লী 
আগষ্ট 24, 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. 
 
 


