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আইবিএসএ জাতীয় বিরাপত্তা উপদেষ্টাদের উদবাধিী সভা
অগাস্ট 25, 2021
1. 25 শে অগাস্ট 2021, িুধিার, জাতীয় বিরাপত্তা উপদেষ্টা, শ্রী অবজত শিাভাল, শে বস, বভবিও
েিফাদরবসিং-এর মাধযদম আইবিএসএ জাতীয় বিরাপত্তা উপদেষ্টাদের উদবাধিী সভার আদয়াজি েদরবিদলি।
2. এই সভাটি আহুত হদয়বিল পরিতী আইবিএসএ েীর্ষ শিতৃ িৃদের বিঠদের প্রস্তুবত বহদসদি, শেটি
আইবিএসএ-র ভারদতর সভাপবতদে অিুবিত হিার েথা রদয়দি।প্রধািমন্ত্রী শ্রী িদরন্দ্র শমােীর শিতৃ দে ভারদতর
সভাপবতদে বিঠদের মূলপ্রবতপােয হল ,"পবরসিংখ্যাি এিিং বিোদের জিয গণতন্ত্র"(দিদমাদেবস ফর শিদমাগ্রাবফ
অযান্ড শিদভলপদমন্ট)। বিদে েমিধষমাি রাজনিবতে এিিং বিরাপত্তার প্রবতিন্ধেতাদে সামলািার জিয বতিটি
শেদের মদধয ঘবিি সহদোবগতার গুরুেদে প্রবতফবলত েরার জিয আইবিএসএ-র শেেগুবলর জাতীয় বিরাপত্তা
উপদেষ্টাদের এই ধরদির সভা এই প্রথম।
3. বতিটি বভন্ন মহাদেদে অিবিত ভারত, ব্রাবজল এিিং েবিণ আবিো বতিটি িৃহৎ উন্নয়িেীল শেে োরা
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4. সামুবদ্রে সুরিা, সন্ত্রাসিাে ও সিংগঠিত আন্তজষাবতে অপরাদধর বিরুদদ্ধ লড়াই এিিং সাইিার সুরিার
উপদর সভাদত আদলাচিা েরা হদয়দি।অিংেগ্রহণোরীরা সহমত হদয়দিি শে, সন্ত্রাসিাে, বিদের্ত রাষ্ট্রীয়
মেদতর মাধযদম সীমান্ত অঞ্চদল সন্ত্রাসিাে বিবেে োবন্ত ও সুরিার শিদে সিদথদে েবিোলী হুমবে বহদসদি
অিযাহত রদয়দি এিিং সমদিত প্রদচষ্টার বারা অিেযই এর বিরুদদ্ধ লড়াই েরদত হদি। তারা শগাদয়ো সিংোন্ত
িণ্টি , সম্পেষ েুি জাতীয় সিংিাগুবলর মদধয সদিষাত্তম অিুেীলি বিবিময় েরা এিিং সিমতা বিমষাদণর
সহদোবগতাদে িৃবদ্ধ েরার বির্দয়ও এেমত হদয়দিি।
5.

ভবির্যৎ সহদোবগতার জিয সামুবদ্রে সুরিাদে গুরুেপূণষ শিে বহদসদি বচবিত েরা হদয়দি। তারা

জলেসুযতা এিিং মােে ও মািি পাচারদে প্রবতহত েরার প্রবেয়াদে শজারোর েরার শিদে এেমত হদয়দিি।
এিাড়াও শোগাদোগ ও েবির সমুদ্রদরখ্ার সুরিা িৃবদ্ধ েরা এিিং মৎসয বেোর সহ সামুবদ্রে সম্পে েদথষ্ট
পবরমাদণ োদজ লাগাদিার জিয এেমত হদয়দিি। পরিতী বেপাবিে 'আইবিএসএএমএআর' সামুবদ্রে অিুেীলি
খ্ুি েীঘ্রই অিুবিত হদি। ভারত 2022 -এ 'বমলি'(এমআইএলএএি)দিৌ মহড়াদত ব্রাবজল এিিং েবিণ
আবিোদেও আমন্ত্রণ জাবিদয়দি।ভারত প্রবতটি শেদের বিজ বিজ েবির বভবত্তদত প্রবতরিা বেদের মদধয
সহদোবগতা এিিং শিৌ প্লােফমষ সহ অিযািয প্লােফমষগুবলর শেৌথ বিোদের জিয সম্পে আহরদণর প্রস্তাি
বেদয়দি।

7. বতিটি শেদের প্রবতবিবধরা সাইিার সুরিাদত প্রাদয়াবগে সহদোবগতাদে িৃবদ্ধ েরার শিদেও সম্মত হদয়দিি
এিিং সাইিার সুরিার উপদর এেটি বিদের্জ্ঞ েল সিংগঠিত েরার জিয ভারদতর প্রস্তািদে গ্রহণ েদরদি।
তারা সাইিার এিিং আইবসটি সমসযায় রাষ্ট্রপুদের মদধয সমন্বয়দে আরও িৃবদ্ধ েরার জিযও সহমত হদয়দিি।
বিউ বেবি
অগাষ্ট25,2021
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