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সন্ত্ৰাসবাদ আৰু বহুৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ ওপৰত 
ববআইএমএছটিইবি যুটীয়া কমমৰত গ াটৰ 9তম ববঠক 
নৱেম্বৰ 26, 2021 
 
বিৱেশ বিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ সন্ত্ৰাসিাে বিৱৰাবিতাৰ যুটীয়া সবিি, বমিঃ মহািীৰ বসঙবিৰ ননতৃত্ব এক 
আন্তিঃএৱেবি িাৰতীয় প্ৰবতবনবি েৱল সন্ত্ৰাসিাে আৰু িহুৰাষ্ট্ৰীয় অপৰািৰ ওপৰত বিআইএমএছটিইবি 
যুটীয়া কমমৰত ন াটৰ (নেডাবিউবে-বিটিটিবি) 9তম বিঠকত অংশগ্ৰহণ কৱৰ বয 25 নৱেম্বৰ 2021 
তাবৰৱে িূটাৱন িাৰিুুৱেল িৰৱণ অনুবিত কৱৰ। এই বিঠকেনত সকৱলা বিআইএমএছটিইবি সেসু 
ৰােুই অংশগ্ৰহণ কৱৰ, নসয়া বহৱছ, িাংলাৱেশ, িূটান, িাৰত, মুানমাৰ, ননপাল, শ্ৰী লংকা আৰু 
থাইৱলণ্ড। 
 
িাৰত বহৱছ সন্ত্ৰাসিাে আৰু িহুৰাষ্ট্ৰীয় অপৰািৰ ওপৰত বিআইএমএছটিইবি যুটীয়া কমমৰত ন াটৰ 
(নেডাবিউবে-বিটিটিবি) শীষমৰ নেশ, বয ছয়টা উপ-িা ৰ তত্ত্বােিান কৱৰ (a) তথু বিবনময় 
(b) আইনী আৰু আইন িলিৎ (c) নমৌলিাে আৰু সন্ত্ৰাসিাে বিৱৰাবিতা (d) অবিি িন 
সৰিৰাহ আৰু সন্ত্ৰাসিাে অথমায়ন বিৱৰাবিতা (e) মানে িুেসায় আৰু (f) নিতনানাশক ড্ৰা ছ, 
িাইক'ট্ৰ'বপক সামগ্ৰী আৰু পূেম ামী ৰসায়ন।  
 
বিঠকেৱন বিআইএমএছটিইবি অঞ্চলত উেয় নহাো পৰম্পৰা ত আৰু অ-পৰম্পৰা ত সুৰক্ষা শংকা 
আৱলািনা কৱৰ। িাৰতীয় প্ৰবতবনবি েৱল এলইটি, নেইএম, এইছএম আবেৰ েৱৰ সন্ত্ৰাসিােী েলৰ 
সীমান্ত সন্ত্ৰাসিাে আৰু ড্ৰা ছ সৰিৰাহ, নি-আইনী অস্ত্ৰ নিাৰাং িুেসায় আবেৰ েৱৰ িহুৰাষ্ট্ৰীয় 
সং ঠিত অপৰািৰ পৰা উেয় নহাো শংকাৱিাৰ উৱেে কৱৰ। বিঠকেৱন অঞ্চলৱটাত সন্ত্ৰাসিাে আৰু 
িহুৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাি বিৱৰাবিতাত সহৱযাব তা আৰু সমন্বয় উন্নত কৰাৰ িাৱি িহল পবৰসৰৰ 
বিষয়সমূহৰ ওপৰত আৱলািনা কৱৰ আৰু মৱনানয়ন প্ৰোন কৱৰ। 
 
বিঠকেৱন ল ৱত আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসিাে, িহুৰাষ্ট্ৰীয় সং ঠিত অপৰাি আৰু নি-আইনী ড্ৰা ছ নিহা 
বিৱৰাবিতাত সহৱযাব তাৰ ওপৰত বিআইএমএছটিইবি প্ৰিলৰ ৰূপায়ণৰ পদ্ধবতসমূহ আৱলািনা কৱৰ, বয 
16 মািম  2021 তাবৰৱে কমমৰত হয় সকৱলা সেসু ৰােুৰ দ্বাৰা অনুসমথমনত। 
 
িাৰৱত সন্ত্ৰাসিাে বিৱৰাবিতা আৰু িহুৰাষ্ট্ৰীয় অপৰািৰ ওপৰত বিআইএমএছটিইবি যুটীয়া কমমৰত 
ন াটৰ (নেডাবিউবে-বিটিটিবি) েশম বিঠক অনুবিত কবৰি 2022 িনত। 
 
নতুন বদল্লী 
নৱেম্বৰ 25, 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. 

 



 


