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সন্ত্ৰাসবাদ আৰ ুআন্তৰ্জ াতিক অপৰাধৰ তবৰৰাতধিাৰ ওপৰি 4থ 
ভাৰি-তসঙ্গাপৰু যটুীয়া কৰ্জৰি গ াটৰ ববঠকৰ যটুীয়া সংবাদ 
তববৃতি 
মে’ 21, 2022 
 
সন্ত্ৰাসবাদ আৰু আন্তৰ্জ াতিক অপৰাধৰ তবৰৰাতধিাৰ ওপৰি 4থ ভাৰি-তসঙ্গাপুৰ যুটীয়া কেজৰি ম াটৰ 
(মৰ্ডাতিউতৰ্) ববঠক 18 পৰা 19 মে’ 2022 িাতৰৰে তসঙ্গাপুৰি অনুতিি হয়। ভাৰিৰ তবৰদশ 
তবষয়ক েন্ত্ৰালয়ৰ সন্ত্ৰাসবাদ তবৰৰাতধিাৰ যুটীয়া সতিব, তেিঃ েহাবীৰ তসিংতভ আৰু তসঙ্গাপুৰৰ  ৃহ 
তবষয়ক েন্ত্ৰালয়ৰ উপ সতিব (নীতি), তেিঃ পুৱাহ ক’ক তকয়িংৰয় ববঠকেনৰ সহ-সভাপতিত্ব কৰৰ। 
 
মকৌশল ি অিংশীদাৰ তহিাৰপ, ভাৰি আৰু তসঙ্গাপুৰৰ কৰঠাৰভাৰৱ সন্ত্ৰাসবাদৰ তনন্দা কৰৰ ইয়াৰ সকৰলা 
ৰূপি যাৰ তভিৰি অন্তভুজ ক্ত সীো পাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ আৰু এক তবসৃ্তি ধৰৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ তবৰৰাতধিা 
কৰাৰ বাৰব আন্তিঃৰাষ্ট্ৰীয় সহৰযাত িা উন্নি কৰাৰ প্ৰৰয়াৰ্নৰ ওপৰি মৰ্াৰ তদৰয়। 
 
মৰ্ডাতিউতৰ্-ময় ল ৰি মৰ্াৰ তদৰয় ময সকৰলা মদৰশ িাৎক্ষতেক আৰু বহনশীল কাযজ কতৰব লাৰ  
এয়া তনতিি কতৰবলল ময মিওঁৰলাকৰ তনয়ন্ত্ৰেি থকা মকাৰনা অঞ্চল আনৰ ওপৰি সন্ত্ৰাসবাদী 
আক্ৰেেৰ বাৰব বযৱহাৰ কৰা নহয় আৰু এৰন সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰেেৰ অপৰাধীক দ্ৰুিভাৰৱ শাতস্ত 
তদয়াৰ প্ৰৰয়াৰ্নৰ ওপৰি সন্মি হয়। 
 
মৰ্ডাতিউতৰ্-ময় সেসােতয়ক সন্ত্ৰাসবাদ-তবৰৰাতধিাৰ প্ৰিযাহ্বানসেূহ আৰলািনা কৰৰ, যাৰ তভিৰি 
আতিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ সীো পাৰৰ িলািল, মেৌলবাদীকৰেৰ তবৰৰাতধিা, সন্ত্ৰাসবাদ অথজায়নৰ তবৰৰাতধিা 
আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ ইণ্টাৰৰনট বযৱহাৰৰ তবৰুৰে যুৰঁ্া। মৰ্ডাতিউতৰ্-ময় ল ৰি ৰাষ্ট্ৰীয়, আঞ্চতলক আৰু 
তবশ্ববযাপী সন্ত্ৰাসবাদ শিংকা পুনৰীক্ষে, িাইবাৰ অপৰাধ, ড্ৰা ি সৰবৰাহ আৰু আন্তৰ্জ াতিক সিং ঠিি 
অপৰাধ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ োৰ্ৰ সম্পকজ ৰ ওপৰি ভাব তবতনেয় কৰৰ। মিওঁৰলাৰক এই প্ৰিযাহ্বানসেূহৰ 
বসৰি যুতঁৰ্বলল তসঙ্গাপুৰ আৰু ভাৰিৰ োৰ্ৰ সহৰযাত িা শতক্তশালী কতৰবলল সন্মি হয়। 
মৰ্ডাতিউতৰ্-ময় ল ৰি ইউএন, এএিইএএন আৰু এফএটিএফ-ৰ দৰৰ বহুপক্ষীয় েঞ্চি সহৰযাত িা 
 ভীৰ কৰাৰ ওপৰি ভাব তবতনেয় কৰৰ। 
 
 
  



ভাৰি আৰু তসঙ্গাপুৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবে তনৰ্ তনৰ্ এৰৰ্তিসেূহৰ োৰ্ৰ সহৰযাত িা আৰু সাহাযয 
আ বৰ াৱাৰ প্ৰতি, তবৰশষলক িথয আৰু মেি অনুশীলনী তবতনেয়, আইন বলবৎকৰে আৰু সন্ত্ৰাসবাদ 
আৰু আন্তৰ্জ াতিক অপৰাধৰ তবৰুৰে যুৰঁ্াৰ বাৰব ক্ষেিা তনেজােৰ মক্ষত্ৰি। 
 
তসঙ্গাপৰু  
গৰ্’ 21, 2022 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
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