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সন্ত্রাসবাদ এবং আন্তর্জ াতিক অপরাধ প্রতিররারধ চিুর্জ ভারি-
তসঙ্গাপুর র্রেন্ট ওোতকজ ং কতিটির ববঠরকর য ৌর্ যপ্রস তববতৃি 
যি 21.2022  
 
ভারি এবং তসঙ্গাপুররর িরধে সন্ত্রাসবাদ এবং আন্তর্জ াতিক অপরাধ প্রতিররারধ চিুর্জ 
র্রেন্ট ওোতকজ ং কতিটি(যর্ডলুতর্)র ববঠক 18 এবং 19যে যি 2022 িাতররে 
তসঙ্গাপুরর অনুতিি হরেরে। ববঠকটিরি য ৌর্ভারব যপৌররাতহিে কররন ভাররির 
পররাষ্ট্র তবষেক িন্ত্ররকর সন্ত্রাস প্রতিররাধ-এর  গু্ম সতচব শ্রী িহাবীর তসংতভ এবং 
তসঙ্গাপুররর গৃহ িন্ত্রণালরের যডপুটি যসরেটাতর (পতলতস) তিস্টার পেুা কক যকেং।  

 
যকৌেলগি অংেীদার তহরসরব ভারি ও তসঙ্গাপুর সীিান্ত বরাবর সন্ত্রাসবাদ সহ 
সকল রকরির সন্ত্রারসর িীব্র তনন্দা করররে এবং বোপকভারব সন্ত্রাস প্রতিররারধ 
আন্তর্জ াতিক সহর াতগিার প্ররোর্নীেিার উপরর যর্ার তদরেরে।  

 

যর্ডব্লুতর্ যর্াররর সারর্ এও বরলরে য , সকল যদেরক অবেেই এটা তনতিি করার 
র্নে অতবলরে এবং যটেঁ কসই বেবস্থা তনরি হরব য , িারদর তনেতন্ত্রি ভূেরের 
যকারনা অংে অনে যদরের উপরর আেিণ করার র্নে সন্ত্রাসবাদী আেিরণর র্নে 
বেবহৃি হরবনা এবং এই ধররনর আেিণকারী অপরাধীরদর দ্রুিিার সারর্ 
তবচাররর আওিাে আনার প্ররোর্নীেিার র্নে সম্মি হরেরে।  

 

যর্ডব্লুতর্ সীিান্ত বরাবর সন্ত্রাসবাদীরদর আনারগানা, যিৌলবারদর যিাকাতবলা করা, 
সন্ত্রাসবারদ অর্জ সাহা ে করা এবং সন্ত্রাসীরদর ইন্টাররনট বেবহাররর যিাকাতবলা করা 
সহ সিসািতেক সন্ত্রাস-প্রতিররারধর চোরলঞ্জগুতল তনরে আরলাচনা করররে। যর্ডব্লুতর্ 
র্ািীে, আঞ্চতলক এবং আন্তর্জ াতিক সন্ত্রাস ুমিতকর িূলোেন, সাইবার অপরাধ এবং 
আন্তর্জ াতিক সংগঠিি অপরাধ ও সন্ত্রারসর িরধে সম্পকজ  তনরেও িি তবতনিে 
করররে। এই সকল চোরলঞ্জগুতলর যিাকাতবলাে তসঙ্গাপুর ও ভাররির িরধে 
সহর াতগিারক েতিোলী করার র্নে সম্মতি বেি হরেরে। যর্ডব্লুতর্ রাষ্ট্রসঙ্ঘ, 
আতসোন এবং এফএটিএফ-এর িি বুমপাতিক যফারারি সহর াতগিারক গভীর 
করার উপররও িি তবতনিে করররে।    

 



সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জ াতিক অপরাধ প্রতিররারধ ভারি ও তসঙ্গাপুর িারদর তনর্ তনর্ 
সংস্থার িরধে তবরেষি ির্ে তবতনিে এবং িার সরবজাত্তি অনুেীলরনর যিরে, আইন 
প্ররোগ এবং সিিিা বৃতির যিরে আরও সহর াতগিা এবং সাহা ে বৃতি কররি 
অঙ্গীকারবি।  
 
 
সিঙ্গাপরু 
মে 21, 2022  

 

 

 

 

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. 


