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বিআইএমএছটিইবি সন্ত্ৰাসিাদ বিৰ াবিতা আ ু আন্তঃ াষ্ট্ৰীয় 
অপ াি  যটুীয়া কমম ত গ াট  (গেডাবিউবে-বিটিটিবি) 
10ম বিঠক 
 জানৱুাৰী 12, 2023 
 
ভাৰত চৰকাৰৰ আৰয়াজন কৰা বিআইএমএছটিইবচ সন্ত্ৰাসিাদ বিৰৰাবিতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 
অপৰািৰ যুটীয়া কমমৰত গ াটৰ (গজডাবিউবজ-বচটিটিবচ) 10ম বিঠক 12 জানুৱাৰী 2022 
তাবৰৰে নতুন বদল্লী আৰম্ভ হয়। সকৰ া বিআইএমএছটিইবচ ৰাজয, অৰ্মাৎ িাাং াৰদশ, ভূটান, 
ভাৰত, মযানমাৰ, গনপা , শ্ৰী  াংকা আৰু ৰ্াইৰ ডৰ ৰ ৰতিবতবনবিৰয় বিঠকেনত অাংশৰহণহক কৰৰ। 
 
বিঠকেনৰ উৰবািনী অনষু্ঠানেন ভাৰতৰ বিৰদশ বিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ সবচি (পবিম), শ্ৰী সঞ্জয় 
িমমাই সৰবািন কৰৰ। গতওঁ সন্ত্ৰাসিাদ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰািৰ সমসযাৰ বিৰৰাবিতাৰ িাৰি 
একবিত ৰতিৰচষ্টাৰ ৰতিৰয়াজনৰ ওপৰত গজাৰ বদৰয় ক্ষমতা  ঠন, তৰ্য বিবনময়, ৰতিতযাপমক আৰ ু
আইনী সাহাযযৰ গক্ষিত সহৰযাব তা উন্নয়নৰ গযাৰ বদ। ভাৰতৰ বিৰদশ বিষয়ক মন্ত্ৰা য়ৰ 
সন্ত্ৰাসিাদ বিৰৰাবিতাৰ যটুীয়া সবচি, শ্ৰী মহািীৰ বসঙভীৰয় বিঠকেনৰ অিযক্ষতা কৰৰ। 
 
ভাৰত বহৰছ বিআইএমএছটিইবচ আন্তঃ াঁৰ্বনৰ সৰুক্ষা স্তম্ভৰ শীষমৰ গদশ। সুৰক্ষা স্তম্ভৰ অিীনত, 
বিআইএমএছটিইবচ সন্ত্ৰাসিাদ বিৰৰাবিতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰািৰ যুটীয়া কমমৰত গ াৰট 
(গজডাবিউবজ-বচটিটিবচ) ছয়টা উপ-গ াটৰ কাযম তত্বাৱিান কৰৰ বয বহৰছ (a) তৰ্য বিবনময়, 
(b) আইবন আৰু আইন ি িৎকৰক, (c) গমৌ িাদ আৰু সন্ত্ৰাসিাদ বিৰৰাবিতা, (d) িন 
সৰিৰাহ বিৰৰাবিতা আৰ ু সন্ত্ৰাসিাদ অৰ্মায়নৰ বিৰুৰে যুঁজ, (e) মানৱ সৰিৰাহ আৰু (f) 
বনচাযকু্ত ঔষি, মৰনাৰৰা ী পদাৰ্ম আৰু পূিমসূৰী ৰাসায়বনক পদাৰ্ম। 
 
বিঠকেৰন বিআইএমএছটিইবচ অঞ্চ ত পৰম্পৰা ত আৰু উদীয়মান অ-পৰম্পৰা ত সুৰক্ষা 
শাংকাসমূহ আৰ াচনা কৰৰ। অাংশৰহণহককাৰীসকৰ  অঞ্চ ৰটাত সন্ত্ৰাসিাদ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাি 
বিৰৰাবিতাত সহৰযাব তা আৰু সাংৰযা  উন্নত কৰাৰ িাৰি িহ  পবৰসৰৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত 
আৰ াচনা কৰৰ আৰু পৰামশম ৰতিদান কৰৰ। 
 
বিঠকেনত বিবভন্ন উপ-গ াটৰ বিঠকৰ বিিৃবতসমহূ আৰ াচনা আৰু ৰতিচাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ 
উপবৰ, ৰতিবতবনবিসকৰ  সকৰ া সদসয ৰাজযৰ অনুৰমাদনত 16 মাচম  2021 তাবৰৰে ি িৎ গহাৱা 



আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসিাদ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাং ঠিত অপৰাি আৰু অবিি ড্ৰা ছ িযৱসায়ৰ বিৰুৰে 
যুঁজত সহৰযাব তাৰ বিআইএমএছটিইবচ নীবত ৰূপায়কৰ বিবভন্ন বদশ আৰ াচনা কৰৰ। 
 
তদপুবৰ, বিঠকেনত বচটিটিবচ সহৰযাব তা, তৰ্য বিবনময় িযৱস্থা, আৰু বিআইএমএছটিইবচ 
গদশসমূহৰ ক্ষমতা  ঠনৰ ৰতিবতষ্ঠাবনক পেবত আৰ াচনা কৰা হয়। 
 
নতুন বদল্লী 
োনুৱা ী 12, 2023 
 
 
 

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. 

 


