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ব্রিক্স (BRICS) সন্ত্রাস ব্রির াধী ওয়াব্র ক্ িং গ্রুরে  6 ষ্ঠ বিঠ্ 
জলুাই, 30,2021 

 

ভা রে  পেৌ ব্রিরেে ব্রিক্স ্াউন্টা  পের াব্র জম ওয়াব্র ক্ িং গ্রুে(ব্রসটিডব্লুব্রজ)-এ  6 ষ্ঠ বিঠ্ 28-29 জলুাই 
2021 োব্র রে ভারু্ক য়াব্রল অনবু্রষ্ঠে িরয়রে। ভা রে  ে  াষ্ট্র ব্রিষয়্ মন্ত্রর্  সন্ত্রাসিাদ ব্রির াধী দপ্তর   যগু্ম 
সব্রর্ি, শ্রীযুক্ত মিািী  ব্রসিংভী এই বিঠর্  পেৌ ব্রিেে ্র ন। স্ল ব্রিক্স পদরে  সন্ত্রাসিাদ ব্রির াধী উচ্চেদস্থ 
আব্রধ্াব্র ্ া এই বিঠর্ অিংেগ্রিণ ্র ব্রেরলন।  

 
ওয়াব্র ক্ িং গ্রুরে  এই বিঠ্ পের্ মলূ পয ব্রিষয়টি পিব্র রয় এরসরে, পসো িল ব্রিক্স সন্ত্রাসিাদ ব্রির াধী ্মক 
েব্র ্ল্পনার্ রূ্ড়ান্ত রূে পদওয়া, যা  মরধে অন্তভুক ক্ত  রয়রে 2020 সারল ব্রিক্স পনেৃিদৃ দ বারা া হৃিীে 
সন্ত্রাসিাদ ব্রির াধী প্ৌেলর্ িাস্তিাব্রয়ে ্ া  জনে সুব্রনব্রদকষ্ট িেিস্থা গ্রিণ। ্মক েব্র ্ল্পনা  লক্ষ্ে ব্রেল, 
সন্ত্রাসিাদ, পমৌলিাদ, সন্ত্রাসিাদর্ অরেক  পজাহান, সন্ত্রাসিাদীরদ  বারা া ইন্টা রনরে  অেিেিিা , সন্ত্রাসিাদীরদ  
ব্রির্ ণ প্রব্রেিে এিিং এ  ব্রিরুরে লড়াই ্ া, সীমান্ত ব্রনয়ন্ত্রণ, সফে োরহকরে  সু ক্ষ্া, েেে ব্রিব্রনময়, ক্ষ্মো 
ব্রনমকাণ, আন্তজক াব্রে্ এিিং আঞ্চব্রল্ সিরযাব্রহো ইেোব্রদ  মে  পক্ষ্ত্রগুব্রলরে ব্রিক্স পদেগুব্রল  মরধে ফলপ্রস ু
সিরযাব্রহোর্ আ ও েব্রক্তোলী ্ া। 
 
ব্রিক্স-এ ভা রে  পেৌ ব্রিেে্ারল, ব্রিক্স সন্ত্রাসিাদ ব্রির াধী ্মক েব্র ্ল্পনা িল ব্রিে ণরযাহে গুব্রল  মরধে 
অনেেম এিিং আহাব্রম মারস ব্রনধকাব্র ে ব্রিক্স জােীয় সু ক্ষ্া উেরদষ্টা  বিঠর্ পসটি হৃিীে িরি।    

 

ওয়াব্র ক্ িং গ্রুরে  বিঠ্ র্লা্ালীন, পযর্ানও সমরয় , পযর্ানও জায়হায় এিিং পয ্ার া  বারা া স্ল 
প্র্ার   সন্ত্রাসিাদ এিিং এ  িব্রিিঃপ্র্াের্ ব্রে সৃ্কে ্র  ব্রিক্স পদেগুব্রল জােীয়, আঞ্চব্রল্ এিিং ব্রিশ্বিোেী 
সন্ত্রাসিারদ  হুমব্র্ ব্রনরয় োরদ  দবৃ্রষ্টভব্রি ও ব্রিব্রনময় ্র রে এিিং ্মক েব্র ্ল্পনা  েে ধর  সন্ত্রাসব্রির াধী 
সিরযাব্রহোর্ আ ও মজিেু ্ া  জনে  ব্রসোন্ত গ্রিণ ্র রে। 
 
ব্রিক্স সন্ত্রাস ব্রির াধী ওয়াব্র ক্ িং গ্রুরে  বিঠর্  আরহ 26 -27 জলুাই 2021-এ সন্ত্রাসমলূ্ ্ারজ  জনে 
ইন্টা রনরে  অে িেিিা , পমৌলিাদ ব্রির াধী, সন্ত্রারস অেকব্রিব্রনরয়াহ ব্রির াধী, ক্ষ্ো ব্রনমকাণ এিিিং ব্রিরদেী 
সন্ত্রাসিাদীরদ  আক্রমরণ  ব্রিরুেো ব্রনরয় োাঁর্টি ব্রেমোটি্ সাি-ওয়াব্র ক্ িং গ্রুরে  বিঠ্ অনবু্রষ্ঠে িরয়ব্রেল।   

 

ব্রনউ ব্রদব্রি 
জলুাই 30,2021 

 
 
 

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. 

 


