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সন্ত্রাসবাদ প্রতিররাধ এবং  বহুজাতিক অপরারধর উপরর 
তবমরেক ওয়াতকক ং গ্রুরপর (রজডব্লুতজ-তসটিটিতস)10ম ববঠক 
জানুয়ারি 12,2023 

 
ভািত সিকাি দ্বািা আয়রজত সন্ত্রাসবাদ প্ররতরিাধ এবং  বহুজারতক অপিারধি 
উপরি রবমরেক ওয়ারকক ং গ্রুরপি (রজডব্লুরজ-রসটিটিরস)10ম ববঠক 12ই জানয়ুারি 
2023 তারিরে রনউ রদরিরত শুরু হরয়রে। রবমরেক সকল সদসয দদশগুরল অর্কাৎ 
বাংলারদশ, ভূটান, ভািত, মায়ানমাি, দনপাল, শ্রীলংকা এবং র্াইলযারেি 
প্ররতরনরধিা ববঠরক অংশগ্রহণ করিরেন।  

 
উরদ্বাধনী অরধরবশরন ভািরতি রবরদশ সরিব (পরিম) শ্রী সঞ্জয় ভামকা ভাষণ 
প্রদান করিরেন। দক্ষতা রনমকাণ, তর্য আদানপ্রদান, প্রতযপকন এবং আইরন 
সহর ারিতা দক্ষত্রগুরলরত সহর ারিতা বৃরিি মাধযরম সন্ত্রাসবাদ এবং বহুজারতক 
অপিারধি ভীরতরক প্ররতরিাধ কিাি জনয সমরবত প্ররিষ্টাি প্ররয়াজনীয়তাি উপরি 
রতরন দজাি রদরয়রেন। ভািরতি রবরদশ মন্ত্ররকি সন্ত্রাসবাদ প্ররতরিাধ  গু্ম সরিব শ্রী 
মহাবীি রসংরভ ববঠরকি সভাপরতত্ব করিরেন।   

. 
রবমরেক পরিকাঠারমাি অধীরন সিুক্ষা স্তরেি জনয প্রধান দদশ হল ভািত। সুিক্ষা 
স্তরেি অধীরন সন্ত্রাসবাদ প্ররতরিাধ এবং বহুজারতক অপিারধি উপরি রবমরেক 
জরয়ন্ট ওয়ারকক ং গ্রুরপি কমককাে সাতটি উপ-রবভারিি রিয়াকরমকি নজিদারি করি। 
দসগুরল হল  (a) বুরিমত্তাি বণ্টন (b)  ববধ ও আইন প্ররয়াি (c)  
দমৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্ররতরিাধ (d)  মারন লোরিং রবরিাধীতা এবং সন্ত্রাসবারদ 
অর্কায়রনি প্ররতরিাধ (e) মানব পািাি এবং (f) নারকক াটিক ড্রািস, সাইরকাট্ররপক 
পদার্ক এবং  রপ্রকািসি িাসায়রনক।  

 
ববঠরক রবমরেক অঞ্চরল প্রর্ািত  এবং উদীয়মান অপ্রর্ািত সুিক্ষা হুমরকগুরল 
রনরয় আলিনা কিা হরয়রে। অংশগ্রহণকািীিণ এই অঞ্চরল সন্ত্রাসবাদ প্ররতরিাধ এবং 
বহুজারতক অপিাধ প্ররতরিারধ সহর ারিতা এবং  সহর াি বৃরিরত রবস্তারিত রবষরয়ি 



উপরি বক্তবয দিরেরেন এবং সুপারিশ করিরেন।  

 
ববঠরক রবরভন্ন উপ রবভারিি সভাি রিরপাটক  আরলারিত হরয়রে এবং অনুরমারদত 
হরয়রে। প্ররতরনরধিা আন্তজক ারতক সন্ত্রাসবাদ, বহুজারতক সংিঠিত অপিাধ এবং 
অববধ মাদক পািারিি রবরুরি লড়াইরয় সহর ারিতা সংিান্ত রবমরেক 
কনরভনশরনি বাস্তবায়রনি রবরভন্ন রদক রনরয়ও আরলািনা করিন  া 16ই মািক  
2021 তারিরে সকল সদসয দদরশি অনুরমাদরনি পরি কা ককি কিা হরয়রে।   

 
ববঠরক রসটিটিরস সহর ারিতাি জনয প্রারতষ্ঠারনক প্ররিয়া, তর্য আদান-প্রদান 
বযবস্থা এবং রবমরেক দদশগুরলি জনয ক্ষমতা রনমকাণ রনরয় আিও আলিনা কিা 
হয়।  

 
রনউ রদরি 

জানুয়ারি 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. 

 


