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সন্ত্ৰাসবাদ-ববৰৰাধীতাৰ ওপৰত ভাৰত- অৰেবিয়া যটুীয়া কৰ্ম গ াটৰ 
12তৰ্ ববঠকৰ যুটীয়া সংবাদ বববৃবত 
ডিচেম্বৰ 17, 2020 
 
সন্ত্ৰাসবাদ-ডবচৰাধীতাৰ ওপৰত ভাৰত- অচেডিয়া যুটীয়া কৰ্ম গ াটৰ 12তৰ্ ববঠক ভাৰেুুচেি ধৰচে 17 
ডিচেম্বৰ, 2020 তাডৰচে অনুডিত কৰা হয়। দইুেন গদশৰ ৰ্াজত অবুাহত সন্ত্ৰাসবাদ ডবচৰাডধতা 
সহচযাড তাৰ আচিােনা কডৰবলি ভাৰত ডবচদশ ডবষয়ক ৰ্ন্ত্ৰািয় সন্ত্ৰাসবাদ ডবচৰাধৰ যুটীয়া সডেব, ডৰ্িঃ 
ৰ্হাবীৰ ডসিংডভচয় ভাৰতীয় প্ৰডতডনডধত্বৰ গনতৃত্ব কচৰ আৰু আনহাচত অচেডিয়াৰ গনতৃত্ব কচৰ ডবচদশ 
ডবষয়ক আৰু বাডেজু ডবভা ৰ ৰ্ানেতা আৰু দতূাবাস গ াটৰ আন্তিঃৰােীয় সুৰক্ষাৰ উপ সডেন, ডৰ্িঃ টডন 
ডশহাচন। 
 
দচুয়া পক্ষই সন্ত্ৰাসবাদ ডবচৰাডধতা কৰাৰ বাচব সহচযা  আৰু সিংচযা ৰ প্ৰডত ডনজৰ প্ৰডতশ্ৰুডত উচেে কচৰ, 
ডয প্ৰধান ৰ্ন্ত্ৰী গৰ্ািী আৰু প্ৰধান ৰ্ন্ত্ৰী ৰ্’ডৰেচন 4 জনু 2020 তাডৰচে অনুডিত গহাে গনতাসকিৰ 
ভাৰেুুচেি সডিিনত বতয়াৰ কৰা ভাৰত আৰু অচেডিয়াৰ এক ডবসৃ্তত গকৌশি ত আিংশীদাৰীত্বৰ যুটীয়া 
ভাষুত উচেে আচে। 
 
ভাৰত আৰু অচেডিয়াই সন্ত্ৰাসবাদৰ কচঠাৰ ডনন্দা কচৰ ইয়াৰ সকচিা প্ৰকাৰ আৰু ধৰেত আৰু এক 
ডবসৃ্তত আৰু স্থায়ী ধৰচে সন্ত্ৰাসবাদৰ ডবৰুচে যুুঁজ ডদবলি আন্তিঃৰােীয় সহচযা ীতাৰ প্ৰচয়াজনত গজাৰ 
ডদচয়। দচুয়া পক্ষই সীৰ্ান্ত পাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বাচব সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰডতডনডধৰ বুেহাৰৰ ডনন্দা কচৰ। 
 
দচুয়া পক্ষই ৰােসিংঘ-অনুচৰ্াডদত সন্ত্ৰাসবাদী সত্তাই প্ৰদান কৰা ভাবুডক ডনৰীক্ষে কচৰ আৰু সকচিা 
সন্ত্ৰাসবাদী গনটেকম ৰ ডবৰুচে একডিত কাযম কৰাৰ প্ৰচয়াজনৰ ওপৰত গজাৰ ডদচয়। দচুয়া পক্ষই সন্ত্ৰাবাদৰ 
বসচত যুুঁজ কডৰবলি সন্ত্ৰাসবাদী বুডি আৰু সত্তাক এক উপকৰে ডহোচপ ডনবমাসন কৰাৰ ওপৰত ভাে 
ডবডনৰ্য় কচৰ। 
 
ভাৰত আৰু অচেডিয়াই সকচিা গদচশ তাৎক্ষডেক, স্থায়ী, প্ৰৰ্াডেত আৰু অপডৰেতম নীয় কাযম কৰাৰ গুৰুত্ব 
উচেে কচৰ যাচত গকাচনা অঞ্চি গতওুঁচিাকৰ ডনয়ন্ত্ৰেত নাথাচক আৰু এচন আক্ৰৰ্েৰ অপৰাধীসকিক 
দ্ৰুতভাচে ডবোৰ কডৰব পৰা যায়। অচেডিয়াই পুনৰ ভাৰতৰ ওপৰত গহাো আক্ৰৰ্েৰ ডনন্দা কচৰ, 
26/11 ৰু্ম্বাই, পাথানচকাট আৰু পুিোৰ্া উচেে কডৰ আৰু ভাৰত েৰকাৰ আৰু ইয়াৰ জন েলি ডনজৰ 
সৰ্থমন পুনৰ ডনডিত কচৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ডবৰুচে এই যুুঁজত। 
 



ভাৰত আৰু অচেডিয়াই ভাে ডবডনৰ্য় কচৰ সন্ত্ৰাসবাদ ডবচৰাডধতাৰ বৃত্তৰ ডবডভন্ন গক্ষিৰ সহচযাড তাৰ 
ওপৰত যাৰ ডভতৰত থাচক উগ্ৰবাদ আৰু ডহিংসাত্মক েৰৰ্পস্থাৰ ডবচৰাডধতা কৰা, সন্ত্ৰাসবাদৰ অথমায়নৰ 
বসচত যুুঁজ কৰা, সন্ত্ৰাসবাদ আৰু ডহিংসাত্মক উগ্ৰবাদৰ বাচব ইণ্টাৰচনটৰ গশাষে অেচৰাধ কৰা, আইন 
বিবৎ কৰাত সহচযাড তা, তথু ডবডনৰ্য়, আৰু ক্ষৰ্তা ডনৰ্মাে। আচিােনাত সন্ত্ৰাসবাদৰ ডবচৰাডধতা 
কৰাত গকাডভি-19 ৰ্হাৰ্াৰীচয় উত্থাপন কৰা প্ৰতুাহ্বানচবাৰচৰা কথা অে ত কৰা হয়। 
 
দচুয়া পক্ষই প্ৰডতশ্ৰুডত ডদচয় এচকিচ  কাৰ্ কৰাৰ এই প্ৰতুাহ্বানসৰূ্হৰ ডবৰুচে যুুঁডজবলি আৰু ডনজ ডনজ 
প্ৰডতৰুপ এচজডিসৰূ্হৰ ৰ্াজত গযা াচযা   ভীৰ কৰাৰ উপায় আচিােনা কচৰ সন্ত্ৰাসবাদ ডবচৰাডধতাৰ 
গক্ষিত সিংচযা , সহচযাড তা আৰু তথু ডবডনৰ্য় উন্নত কৰাৰ বাচব। 
 
দচুয়া পক্ষই ৰােসিংঘ, ডজ-20, ডজ ডে টি এফ, এ আৰ এফ, আই অ’ আৰ এ আৰু এফ এ টি এফৰ 
দচৰ বহুপক্ষীয় ৰ্ঞ্চত সন্ত্ৰাসবাদ ডবচৰাডধতাৰ সহচযাড তা আচিােনা কচৰ আৰু িচ  অচেডিয়া-ভাৰত-
জাপান-ৰ্াডকম ন যুিৰাে আচিােনাত সহচযাড তা আৰু এই সহচযা  অডধক উন্নত কৰাৰ উপায় ডবচবেনা 
কচৰ। 
 
নতুন বদল্লী 
বিৰেম্বৰ 17, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 


