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7ই জলুাই 2022 তারিখে ক ারিখত ভািখতি জাতীয় রিিাপত্তা পরিষখেি সরিবালয় দ্বািা 
আখয়ারজত ভািত, মালদ্বীপ মরিশাস এবং শ্রী লং া রিখয় গঠিত  লখবা রসর উরিটি  িখেখভি 
সেসয কেশগুরল ষষ্ঠ উপ জাতীয় রিিাপত্তা উপখেষ্টা স্তখিি ববঠ  সফলরূখপ সম্পন্ন  খিখে। 
বাংলাখেশ এবং কসখসলখসি প্ররতরিরিিা পরিেশশ  রিখসখব অংশগ্রিণ  খিরেখলি।   

 

এখেখলরিস, শ্রী রবক্রম রমরি , ভািখতি উপ জাতীয় রিিাপত্তা উপখেষ্টা, শ্রীযকু্ত আিখমে লরতফ, 
মালদ্বীপ প্রজাতখেি রবখেশ সরিব, শ্রীযুক্ত কযারিরষ্ঠি কেক্কা, মরিশাস প্রজাতখেি প্রিািমেীি 
অরফখসি রিিাপত্তা রবষয়  রপ্ররিপাল ক াঅিরিখিটি এবং কজিাখিল শাখভন্দ্র রসলভা,িব্লুিব্লুরভ, 
আিিব্লুরপ, আিএসরপ, রভএসরভ, ইউএসরপ, এিরিরস, রপএসরস, এমরফল,  গণতারে , সমাজবােী 
প্রজাতে শ্রী রলং াি কসিাবারিিীি প্রিাি , তাখেি রিজ রিজ প্ররতরিরিেখলি কিতৃত্ব রেখয়খেি 
।শ্রীলং াি  লখবাখত রসএসরস সরিবালয়-এি তিফ কেখ  প্ররতরিরিত্ব  খিখেি , শ্রীলং াি 
কিৌবারিিীি রিখিক্টি িযাভাল অপাখিশিস এবং রিখিক্টি অব িযাভাল ফখিি ক াঅপাখিশি, 
 াযশ রি সরিব  খমাখিাি এম এইি রিশান্ত কপইরিস, আিএসরপ, ইউএসরপ। বাংলাখেখশি 
প্ররতরিরিেখলি কিতৃত্ব রেখয়খেি কলফখটিান্ট কজিাখিল ওয়া াি উজ জামাি , এসরজরপ, রপএসরস, 
রপ্ররিপাল রসর উরিটি অরফসাি , সশি বারিিী, অিযরেখ  কসখসলখশি প্ররতরিরিেখলি কিতৃত্ব 
রেখয়খেি রিজ এখেখলরি সাইমি আিশ যাঞ্জ িাইি, কসখসলশ প্ররতিক্ষা বারিিীি িীফ অব স্টাফ।  

 

অংশগ্রিণ ািীিা 2022-23 –এি জিয সিখযারগতাি কিািমযাখপি বাস্তবায়ি এবং 2022-এি 9-

10 মাখিশ  অিুরষ্ঠত  লখবা রসর উরিটি  িখেখভি পঞ্চম এিএসএ পযশাখয়ি ববঠখ  রিম্নরলরেত 
পাাঁিটি স্তখেি উপখি গৃিীত রসদ্ধান্ত রিখয় আখলািিা  খিখেিঃ 

 সামুরি  রিিাপত্তা ও সুিক্ষা 
 সোসবাে এবং কমৌলবাে প্ররতখিাি 

 পািাি এবং আন্তজশ ারত  সংগঠিত অপিাখিি রবরুখদ্ধ লড়াই  িা 
 সাইবাি সুিক্ষা,  জটিল অব াঠাখমা ও প্রযুরক্তি সিুক্ষা 
 মািরব  সিায়তা এবং রবপযশয় ত্রাণ।  
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