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ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଅପରାଧର ମକୁାବଲିା ଉପର୍ର ବମିସର୍େକ୍ ମିଳତି କାର୍ଯେୟର୍ ାଷ୍ଠୀର (ର୍େଡବଲେୁ-ି
ସେିେିସି)ି ଦଶମ ର୍ବୈଠକ 

ୋନୁଆରୀ 12, 2023 

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ୟାେତି ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଅପରାଧର ମକୁାବଲିା ଉପର୍ର ବମିସର୍େକ୍ ମଳିତି କାର୍ଯେୟର୍ ାଷ୍ଠୀର 

(ର୍େଡବଲେୁ-ିସେିେିସି)ି ଦଶମ ର୍ବୈଠକ 12 ୋନୁଆରୀ 2022 ର୍ର ନୂଆଦଲି୍ଲୀର୍ର ଆରମ୍ଭ ର୍ ାଇଛ।ି ଏ  ିର୍ବୈଠକର୍ର ସମସ୍ତ ବମିସର୍େକ୍ 
ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ର୍ଯଥା ବାଙ୍ଗଲାର୍ଦଶ, ଭୁୋନ, ଭାରତ, ମିଆଁମାର, ର୍ନପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଥାଇଲୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ର୍ର୍ଯା  ର୍ଦଇଛନ୍ତ।ି 

ଏ  ିର୍ବୈଠକର ଉଦ୍ଘାେନୀ ଅଧିର୍ବଶନକୁ ଭାରତର ର୍ବୈର୍ଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚବି (ପଶି୍ଚମ) ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବମୋ ସର୍ମବାଧିତ 

କରଥିିର୍ଲ। ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ,ି ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତୟପେଣ ଏବଂ ଆଇନ ତ ସ ାୟତା ର୍କ୍ଷତ୍ରର୍ର ବଦ୍ଧତି ସ ର୍ର୍ଯା  ମାଧ୍ୟମର୍ର 
ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଅପରାଧର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ସାମୂ କି ପ୍ରୟାସର ଆବଶୟକତା ଉପର୍ର ର୍ସ  ରୁୁତ୍ୱାର୍ରାପ କରଥିିର୍ଲ। ଏ  ି
ର୍ବୈଠକର ଭାରତର ର୍ବୈର୍ଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତ େତ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିା ବଭିା ର ରୁ୍ଯ ମ ସଚବି ଶ୍ରୀ ମ ାବୀର ସଙି୍ଗଭି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିର୍ଲ। 

ବମିସର୍େକ୍ ର୍େମୱକେର୍ର ସରୁକ୍ଷା ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ଭାରତ ର୍ ଉଛ ିଅଗ୍ରଣୀ ର୍ଦଶ। ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧୀନର୍ର, ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ 
ଅପରାଧର ମୁକାବଲିା ଉପର୍ର ବମିସର୍େକ୍ ମଳିତି କାର୍ଯେୟର୍ ାଷ୍ଠୀ (ର୍େଡବଲେୁ-ିସେିେିସି)ି ର ର୍ମକାନେିମି ଛଅେ ିଉପ-ର୍ ାଷ୍ଠୀର କାର୍ଯେୟ 
ତଦାରଖ କର୍ର ର୍ଯଥା (କ)  ୁପ୍ତ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ (ଖ) ଆଇନ ତ ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍େନ ( ) ଉଗ୍ରବାଦ ଓ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବଲିା ଏବଂ (ଘ) 
କଳାଧନର ବରି୍ରାଧ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ଅଥେ ର୍ର୍ଯା ାଣର ମୁକାବଲିା (ଇ) ମାନବ ଚାଲାଣ ଏବଂ (ଚ) ନଶିାଦ୍ରବୟ, ସାଇର୍କାର୍ରାପିକ୍ 

ପଦାଥେ ଏବଂ ନଶିାଦ୍ରବୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ରାସାୟନକି ପଦାଥେ। 

ଏ  ିର୍ବୈଠକର୍ର ବମିସର୍େକ୍ ଅଞ୍ଚଳର୍ର ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରତ ିପାରମ୍ପାରକି ତଥା ଉଦୀୟମାନ ଅଣ ପାରମ୍ପାରକି ବପିଦ ଉପର୍ର ଆର୍ଲାଚନା 
କରାର୍ଯାଇଥିଲା। ଏ  ିଅଞ୍ଚଳର୍ର ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଅପରାଧର ମକୁାବଲିା କରବିା ପାଇଁ ସ ର୍ର୍ଯା  ଓ ସ ଭା ିତା ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା 
ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ର ଣକାରୀମାର୍ନ ବସୃି୍ତତ ଭାର୍ବ ଆର୍ଲାଚନା କରଥିିର୍ଲ ଓ ସପୁାରଶି କରଥିିର୍ଲ। 

ଏ  ିର୍ବୈଠକର୍ର ବଭିିନ୍ନ ଉପ-ର୍ ାଷ୍ଠୀର ର୍ବୈଠକର ରରି୍ପାେେ ଉପର୍ର ଆର୍ଲାଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ାକୁ ଅନୁର୍ମାଦନ 
କରାର୍ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତନିଧିିମାର୍ନ ଆନ୍ତେୋତକି ଆତଙ୍କବାଦ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସଂ ଠତି ଅପରାଧ ଏବଂ ଅର୍ବୈଧ ନଶିା କାରବାର ବରି୍ରାଧର୍ର 

ସ ର୍ର୍ଯା  ପାଇଁ ବମିସର୍େକ୍ ଚୁକି୍ତନାମା କାର୍ଯେୟକାରୀ କରବିାର ବଭିିନ୍ନ ଦ ି ଉପର୍ର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ୋ କରଥିିର୍ଲ। ଏ  ିଚୁକି୍ତନାମା ସମସ୍ତ ସଦସୟ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ୁଡକିର ଅନୁର୍ମାଦନ ପର୍ର 16 ମାର୍ଚ୍େ 2021 ର୍ର ଲା  ୁର୍ ାଇଥିଲା। 



 

ଏ  ିର୍ବୈଠକର୍ର ସେିେିସି ିସ ର୍ର୍ଯା , ସୂଚନା ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବମିସର୍େକ୍ ର୍ଦଶ ୁଡକି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ତ 

ର୍ମକାନେିମି ଉପର୍ର ଆର୍ଲାଚନା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 

 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ୋନୁଆରୀ 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. 

 

 


