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আইবিএছএ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতাসকলৰ উদ্বাধনী বিঠক 
আগষ্ট 25, 2021 
 

1. ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতা, শ্ৰী অজিৎ ড াভাল, ডে জি-ডয় আইজিএছএ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা 
পৰামৰ্শদাতাসেলৰ উদ্বাধনী বিঠে অনুজিত েদ্ৰ জভজ অ’ েনফাদ্ৰজসিংৰ ড াদ্গজদ িুধিাৰ, 25 
আগষ্ট 2021 তাজৰদ্ে। 
 

2. এই বিঠেেন অনুজিত েৰা হয় আগন্তুে আইজিএছএ ডনতা সজিলনৰ প্ৰস্তুজত প্ৰজিয়াৰ অিংৰ্ 
জহিাদ্প জ  আইজিএছএ-ৰ ভাৰতৰ সভাপজতত্বৰ োলত অনুজিত হ’িলল সূিীত বহ আদ্ছ। প্ৰধান 
মন্ত্ৰী শ্ৰী নদ্ৰন্দ্ৰ ডমাদীৰ অধীনত ভাৰতৰ সভাপজতত্বৰ জিষয়িস্তু বহদ্ছ “িনজিনযাস আৰু উন্নয়নৰ 
িাদ্ি গণতন্ত্ৰ”। এয়া আইজিএছএ ডদৰ্সমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা পৰামৰ্শদাতাসেলৰ প্ৰ ম এদ্ন বিঠে 
আজছল, জ  জতজনওেন ডদৰ্ৰ মািৰ ঘজনি সহদ্ াজগতাৰ গুৰুত্ব প্ৰজতফলন েদ্ৰ জিশ্বত িাজি অহা 
ৰািলনজতে আৰু সুৰক্ষা প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ সিুেীন ডহাৱাৰ িাদ্ি। 
 

3. ভাৰত, ব্ৰাজিল আৰু দজক্ষণ আজিো বহদ্ছ জতজনেন  াঙৰ উন্নয়নৰ্ীল ডদৰ্ জতজনেন জভন্ন 
মহাদ্দৰ্ত জিত জ  গণতন্ত্ৰ আৰু িহুত্বিাদৰ সাধাৰণ নীজতদ্ৰ আৱদ্ধ। এই গুদ্েইদ্েইেন লগদ্ত 
সামুজিে ডদৰ্। 
 

4. বিঠেেনত, সামুজিে সুৰক্ষা, সন্ত্ৰাসিাদৰ জিৰুদ্দ্ধ  ুুঁি আৰু আন্তিশ াজতে সিংগঠিত অপৰাধ, আৰু 
িাইিাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত আদ্লািনা অনুজিত হয়। অিংৰ্গ্ৰহণোৰীসেদ্ল সিত হয় ড  সন্ত্ৰাসিাদ, 
জিদ্ৰ্ষলে ডদৰ্ীয় পৃিদ্পাষেতাৰ ড াদ্গজদ সিংগঠিত েৰা সীমান্ত-পাৰৰ সন্ত্ৰাসিাদ, জিশ্বদ্ াৰা ৰ্াজন্ত 
আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰজত অজত সিল ৰ্িংো জহিাদ্প অিযাহত আদ্ছ। ডতওুঁদ্লাদ্ে লগদ্ত সিত হয় ড  
িজিত ৰাষ্ট্ৰীয় এিজসসমূহৰ মািত ত য জিজনময়, ডেি অভযাসৰ জিজনময় আৰু ক্ষমতা জনমশাণত 
সহদ্ াজগতা উন্নত েজৰিলল। 
 

5. সামুজিে সুৰক্ষাে ভজৱষযতৰ সহদ্ াজগতাৰ এে গুৰুত্বপূণশ ডক্ষত্ৰ জহিাদ্প জিনাক্ত েৰা হয়। সমুিীয় 
 োইজত আৰু ড্ৰাগছ আৰু মানৱ িুৰািং িযৱসায়ৰ বসদ্ত  ুুঁি জদয়া পদ্ধজতসমূহ ৰ্জক্তৰ্ালী 
েজৰিলল আৰু ড াগাদ্ াগ আৰু ৰ্জক্তৰ আৰু সামুজিে সম্পদ, ড দ্ন মাছ মৰাৰ িহনৰ্ীল ডৰ্াষণৰ 
িাদ্ি সমুিীয় ডৰোৰ জনৰাপত্তা জনজিত েজৰিলল সিত ডহাৱা হয়। জত্ৰপক্ষীয় 
‘আইজিএছএএমএআৰ’ সামুজিে অনুৰ্ীলনীৰ আগন্তুে িি অজত ডসানোদ্ল অনুজিত েৰা হ’ি। 
ভাৰদ্ত লগদ্ত ব্ৰাজিল আৰু দজক্ষণ আজিোে আমন্ত্ৰণ েদ্ৰ 2022 িনৰ জমলন ডনৌো িাজহনী 
অনুৰ্ীলনীৰ িাদ্ি। ভাৰদ্ত প্ৰজতেন ডদৰ্ৰ জনি জনি ৰ্জক্তৰ জভজত্তত জনৰাপত্তা উদ্দযাগসমূহৰ 



মািত সহদ্ াজগতা আৰু সামুজিে মঞ্চদ্ে ধজৰ মঞ্চসমূহৰ  ুটীয়া উন্নয়নৰ িাদ্ি সম্পদৰ িযৱহাৰৰ 
িাদ্ি প্ৰস্তাৱ জদদ্য়। 
 

6. জতজনওেন ডদৰ্ৰ প্ৰজতজনজধসেদ্ল লগদ্ত সিত হয় িাইিাৰ সুৰক্ষাত িযৱহাজৰে সহদ্ াজগতা উন্নত 
েজৰিলল আৰু িাইিাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত এে জিদ্ৰ্ষজ্ঞ ডগাে বিঠে অনুজিত েজৰিলল ভাৰতৰ 
প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ েদ্ৰ। লগদ্ত ডতওুঁদ্লাদ্ে ৰাষ্ট্ৰ সিংঘৰ মািত িাইিাৰ আৰু আইজিটি জিষয়সমূহৰ 
ওপৰত সহদ্ াজগতা অজধে ৰ্জক্তৰ্ালী েজৰিলল সিত হয়। 

 
 
নতুন বদল্লী 
আগষ্ট 25, 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. 
 


