
Meeting of the BRICS High Representatives Responsible for 

National Security 
August 24, 2021  
________________________________________________________________________________ 

জাতীয় নিরাপত্তার জিয দায়ী নিকস উচ্চ পর্যায়য়র প্রনতনিনিয়দর 
বৈঠক  
অগাষ্ট 24, 2021  

 

1. 24 শে অগাষ্ট 2021 মঙ্গলৈার জাতীয় নিরাপত্তা উপয়দষ্টা শ্রী অনজত শিাভাল নভনিও 
কিফায়রনসিং-এর মািযয়ম জাতীয় নিরাপত্তার জিয দায়ী নিকস উচ্চ পর্যায়য়র প্রনতনিনিয়দর 11তম 
বৈঠয়কর আয়য়াজি কয়রনিয়লি।  
 

2.  বৈঠয়ক উপনিত নিয়লি র্থাক্রয়ম িানজয়লর শফিায়রেিাল নরপাৈনলয়কর রাষ্ট্রপনতর প্রনতমন্ত্রী এৈিং 
প্রানতষ্ঠানিক নিরাপত্তা মন্ত্রীসভার প্রিাি নিজ এয়েয়লনস শজিায়রল অগায়টা শিয়লয়িা নরয়ৈনরও 
শপয়রইরা, রানেয়াি শফিায়রেয়ির নিরাপত্তা পনরষয়দর সনিৈ নিজ এয়েয়লনস শজিায়রল নিয়কালাই 
পাত্রুয়েভ, নসনপনস শকন্দ্রীয় কনমটির পররাষ্ট্র নৈষয়ক কনমেি অনফয়সর নসনপনস শকন্দ্রীয় কনমটির 
রাজনিনতক ৈযযয়রার সদসয এৈিং নিয়দযেক নিজ এয়েয়লনস নমটার ইয়ািং নজয়য়নি এৈিং দনিণ আনিকার 
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রনতমন্ত্রী নিজ এয়েয়লনস শসনিয়সা গুয়িিফ শকািওয়া।    

. 

3.  ভারত এই ৈির নিকয়সর সভাপনতত্ব করয়ি শর্টি নিকস গ্রুনপিং-এর 15 তম ৈানষযকীর সায়থ 
র্যগপৎ সঙ্ঘটি । উচ্চ পর্যায়য়র প্রনতনিনির বৈঠকটি, নিকস শিতৃৈৃয়ের েীষয বৈঠক, শর্টি এই ৈির 
প্রিািমন্ত্রী শ্রী িয়রন্দ্র শমাদীর শপৌরনিয়তয ভারত আয়য়াজি করয়ৈ, তার আয়গ অিযনষ্ঠত িল।    

 

4. জাতীয় নিরাপত্তার জিয দায়ী উচ্চ পর্যায়য়র প্রনতনিনিয়দর বৈঠকটি নিে শদেগুনলর ময়িয 
রাজনিনতক এৈিং নিরাপত্তা সমসযার উপয়র দনৃষ্টভনঙ্গর নৈনিময় করার জিয একটি গুরুত্বপূণয মঞ্চ 
নিয়সয়ৈ আনৈভূয ত িয়য়য়ি। আজয়কর বৈঠকটি আঞ্চনলক এৈিং বৈনিক রাজনিনতক ও নিরাপত্তার 
দেৃযপয়টর উপয়র, নৈয়েষত আফগানিস্তায়ির ৈতয মাি পনরনিনত, ইরাি, পনিম এনেয়া এৈিং গালফ ও 
সাইৈার সযরিার মত জাতীয় নিরাপত্তার উপয়র উদূ্ভত হুমনকর পর্যায়লািিা কয়রয়ি। বৈঠয়কর 
আয়লািয সিূীর ময়িয অিযািয নৈষয়গুনল নিল আইি প্রয়য়াগকারী সিংিাগুনলর ময়িয সিয়র্ানগতা, স্বািয 
সযরিা এৈিং স্বািয পনরির্যা ও সন্ত্রায়সর নৈয়রানিতা। ভারত, সীমান্ত অঞ্চয়ল সন্ত্রাসৈাদ এৈিং লস্কর-ই-
বতৈা ও বজস-ই-মিম্ময়দর মত সন্ত্রাসৈাদী সিংগঠি র্ারা রাষ্ট্রীয় মদত পযষ্ট এৈিং োনন্ত ও সযরিায়ক 
ভীনত প্রদেযি করয়ি শসই সম্পনকয ত সমসযার উত্থাপি কয়রয়ি।        

 
5.  12 তম নিকস শিতৃৈৃয়ের েীষয বৈঠয়ক শ্রী িয়রন্দ্র শমাদীর শদওয়া নিে সন্ত্রাসৈাদ নৈয়রািী 
শকৌেল অৈলম্বয়ির পরাময়েযর অিযসরণ নিয়সয়ৈ নিে েীষয বৈঠয়ক নৈয়ৈিিার জিয নিে সন্ত্রাসৈাদ 



নৈয়রািী কার্য পনরকল্পিায়ক উচ্চ পর্যায়য়র প্রনতনিনি গ্রিণ এৈিং সযপানরে কয়রয়ি। কার্য পনরকল্পিার 
লিয িল, অথযসািার্য এৈিং  সন্ত্রাসৈায়দর প্রনতয়রাি করা, সন্ত্রাসৈাদীয়দর দ্বারা ইন্টারয়িয়টর 
অপৈযৈিার, সন্ত্রাসৈাদীয়দর ভ্রমণয়ক খৈয করা, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, সফট টায়গযটগুনলয়ক নিরাপয়দ রাখা, 
তথয নৈনিময়, সিমতা নিমযাণ এৈিং আঞ্চনলক ও আন্তজয ানতক সিয়র্ানগতার শিত্রগুনলয়ত সিয়র্ানগতার 
ৈতয মাি কার্যপদ্ধনতয়ক আরও েনিোলী করা।  

 

6.  এই অঞ্চয়ল অনৈি মাদক উৎপাদি এৈিং মাদক পািায়রর ৈৃনদ্ধর ঝযুঁ নকর নদয়কও র্য়থষ্ট িজর 
শদওয়া িয়য়য়ি। এই শিয়ত্রর সায়থ নিে শদেগুনলর সম্পকয র্যি সিংিাগুনল তায়দর সিয়র্ানগতায়ক ৈৃনদ্ধ 
করার জিয সিমত িয়য়য়ি।COVID-19 অনতমানর শথয়ক উদূ্ভত িতয ি প্রনতৈন্ধকতার আয়লায়ক নিে 
শদেগুনলর ময়িয স্বািয সযরিা এৈিং স্বািয পনরির্যার শিয়ত্র সিয়র্ানগতার নৈষয়টিও অগ্রানিকায়রর 
নভনত্তয়ত নিনিত করা িয়য়য়ি। 
   

7.  সাইৈার সযরিার শিয়ত্র, সাইৈার-ক্রাইময়ক প্রনতিত করা এৈিং সিমতা নিমযায়ণর শিয়ত্র তথয 
ৈণ্টি ও সৈযত্তম অিযেীলিয়ক নৈনিময় করার মািযয়ম সিয়র্ানগতা ৈৃনদ্ধ করার জিয শর্ৌথ প্রয়িষ্টায়ক 
েনিোলী করার জিয সিমত িয়য়য়ি।এর আয়গ ভারত অগাষ্ট, 2021 -এ নিনজটাল ফয়রনসয়কর 
উপয়র একটি নিে কমযোলার আয়য়াজি কয়রনিল।  
 
নিউ নদনি  
অগাষ্ট 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. 

 

 

 


