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মালদ্বীপত 09 – 10 মাৰ্চ  2022 তাৰিখে অনুৰিত হ াৱা কলখবা 
সুিক্ষা কনখেভি 5ম এনএছএ স্তিি বৈঠকি যটুীয়া সংৈাদ 
ৰৈৈৃৰত 
মাৰ্চ  10, 2022 
 
কলম্বা সুৰক্ষা কনম্েভৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদসয, মালদ্বীপ, ভাৰি আৰু শ্ৰী লংকা আৰু এই কনম্েভৰ নৱ 
সদসয মতৰৰ্াৰ্ৰ প্ৰতিতনতি দলসমূম্ে সফলিাম্ৰ মালদ্বীপি 09 – 10 মাৰ্চ  2022 িাতৰম্ে অনুতষ্ঠি 
হোৱা 5ম ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্চদািা স্তৰৰ বৈঠকৰ সামৰতি কম্ৰ। ৈাংলাম্দৰ্ আৰু হৰ্ম্ৰ্লৰ্ৰ 
প্ৰতিতনতি দম্ল দৰ্চক তেৰ্াম্প অংৰ্গ্ৰেি কম্ৰ। 

মালদ্বীপ গিৰাজ্যৰ ৰক্ষা মন্ত্ৰী, মাননীয় মাতৰয়া আহ্মদ তিতি; ভাৰি গিিন্ত্ৰৰ প্ৰিান মন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় 
সুৰক্ষা পৰামৰ্চদািা, মাননীয় তমিঃ অতজ্ি হিাভাল, হকতৰ্; শ্ৰী লংকা গিিাতন্ত্ৰক সমাজ্ৈাদী গিৰাজ্যৰ 
ৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সতৰ্ৈ, মাননীয় হজ্ম্নম্ৰল কমল গুিাৰটম্ন (অৱসৰপ্ৰাপ্ত); আৰু মতৰৰ্াৰ্ গিৰাজ্যৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্চদািা, মাননীয় তমিঃ কুমাম্ৰৰ্ান ইলাংম্গাম্ৱ তনম্নতলতেি পাৰঁ্টা স্তম্ভি আঞ্চতলক 
সুৰক্ষা উন্নি আৰু ৰ্তিৰ্ালী কৰাৰ ৈাম্ৈ সেম্ াতগিাৰ মুল হক্ষত্ৰ তৰ্নাি কম্ৰ: 

 সামুতিক তনৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা 
 সন্ত্ৰাসৈাদ আৰু হমৌলৈাদ তৈম্ৰাতিিা 
 অবৈি ৈযৱসায় আৰু ৈহু ৰাষ্ট্ৰম্জ্াৰা সংগঠিি অপৰাি 
 ৰ্াইৈাৰ সুৰক্ষা, গুৰুত্বপূিচ আন্তিঃগাঁথতন আৰু প্ৰ ুতিৰ সুৰক্ষা 
 মানৱিা সাো য আৰু তৈপ চয় উপৰ্ম 

সদসয হদৰ্ম্কইেন সন্মি েয় এক পথ মানতৰ্ত্ৰৰ ওপৰি সেম্ াতগিাৰ এই স্তম্ভম্কইটাৰ ওপৰি অতিক 
সেম্ াতগিা আৰু সোয়ৰ ৈাম্ৈ। এই পথ মানতৰ্ত্ৰই সদসয হদৰ্সমূেৰ মাজ্ি ক্ষমিা তনমচািৰ সমতিি 
প্ৰতিতিয়া আৰু িথয প্ৰৈাে ৰ্তিৰ্ালী কৰাৰ প্ৰতি ৈতলষ্ঠ পদ্ধতি সািন কতৰৈ। 
 
 

  



ৈাংলাম্দৰ্ৰ প্ৰতিতনতি দলৰ হনিৃত্ব কম্ৰ মাননীয় িাতৰক আহ্মদ তৰ্তিতকম্য়, ৈাংলাম্দৰ্ প্ৰিান মন্ত্ৰীৰ 
ৰক্ষা আৰু সুৰক্ষা পৰামৰ্চদািা আৰু হৰ্ম্ৰ্লৰ্ৰ প্ৰতিতনতিত্ব কম্ৰ হৰ্ম্ৰ্লৰ্ সুৰক্ষা ৈাতেনীৰ প্ৰিান, 
মাননীয় ৰ্াইমন আম্ৰ্চ ঞ্জ িাইম্ন।  

সদৰৃ্ ৰ্ংকাৰ সন্মুেীন হোৱা সামুতিক ৰু্ৈুৰীয়া তেৰ্াম্প, হগাটম্টাম্ৱ তনজ্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ তনতিি 
কম্ৰ আঞ্চতলক ৰ্াতন্ত আৰু সুৰক্ষা অজ্চ নৰ ৈাম্ৈ সংগি  ুটীয়া প্ৰম্ৰ্ষ্টাি তলপ্ত হোৱাৰ প্ৰতি। 

নতুন ৰদল্লী 
মাৰ্চ  10, 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. 

 
 


