
ভাৰত ,� লংকা আৰ ুমালিদভৰ মাজত সাগৰীয় সুৰ�া সহেযািগতা 

স�ভর্ ত ৰা�ীয় সুৰ�া উপেদ�া পযর্ায়ত ি�পা�ীক ৈবঠক ৷ 

মাচর্  ৬,২০১৪ 

 মালিদভ,� লংকা আৰু ভাৰতৰ মাজত সাগৰীয় সুৰ�া সহেযািগতা স�েকর্ ৰা�ীয় 

সুৰ�া উপেদ�া �ৰত তৃতীয় লািন  ি�পা�ীক ৈবঠক ভাৰেত ৬ মাচর্  ২০১৪ তািৰেখ 

নতুন িদ�ীত অনুি�ত কেৰ ৷ভাৰতৰ ৰা�ীয় সুৰ�া উপেদ�া � িশৱ শংকৰ েমনেন 

ভাৰতীয় �িতিনিধ দলেটাক েনতৃ� িদয়াৰ উপিৰও েতওঁ ৈবঠকত সভাপিত� কেৰ 

৷মালিদভৰ �িতিনিধ দলেটাক েনতৃ� িদেয় সুৰ�া আৰু ৰা�ীয় িনৰাপত্তা ম�ী 

কেণর্ল(অৱসৰ �া�)মহ�দ নািজেম আৰু � লংকাৰ �িতিনিধ দলেটাক েনতৃ� িদেয় 
সুৰ�া আৰু চহৰ উ�য়ন ম�নালয়ৰ সিচব � গাটাবায়া ৰাজাপাকচাই ৷ 

মিৰছাছ আৰু েছয়িছ�েচও অিথিত েদশ িহচােপ ৈবঠকত অংশ �হন কেৰ ৷মিৰছাছক 

�ধানম�ীৰ কাযর্য্লয়ৰ �ািয় সিচব � মিতচা� চীবােহ �িতিনিধ� কেৰ আৰু ৰা�দূত 

মাওৰাইচ লউ�াউ-লালােনয় ,িবেদশ ম�নালয়ৰ �ধান সিচেব েছয়িছ�েচওক �িতিনিধ� 
কেৰ ৷ 

ভাৰত,� লংকা আৰু মালিদেভ ২০১১ চনৰ অে�াৱৰ মাহত মালিদভত অনুি�ত �থম 

খন সাগৰীয় সুৰ�া সহেযািগতা স�েকর্  ৰা�ীয় সুৰ�া উপেদ�া �ৰীয় ি�পা�ীক 

ৈবঠকত সাগৰীয় িনৰাপত্তৰ ে��ত ি�পা�ীক সহেযািগতাৰ আৰ�িন কিৰিছল ৷২০১৩  

চনত জলুাই মাহত কলে�াত অনুি�ত েহাৱা ি�তীয় লািন ৈবঠকত িতিনও খন েদেশ 

সাগৰীয় িনৰাপত্তাৰ ে��ত সহেযািগতাৰ অেথর্ এক পথ মানিচ� �হন কিৰবৈল 

ঐকয্মত েপাষন কিৰিছল ৷তােৰাপিৰ তলত বণর্না কৰা িতিনটা ে�ণীৰ কাযর্য্কািৰতা 

কৰাৰ বােব িস�া� �হন কিৰিছল ৷ 

১.  আ�র্ৰা�ীয় সামুি�ক সং�াৰ (আইএমও)অ�র্ভূ� �নালী েযেন-দীঘর্ দৰূ�ৈল 

িচনা�কৰন কিৰব পৰা �ি�য়া আৰু অনুস�ান কিৰ উিলয়াব পৰা 

(এলআৰআইিট)েসৱা আৰু �য়ংি�য় িচনা�কৰন �ি�য়াৰ তথয্ িবিনময় কৰাৰ 

জিৰয়েত সামুি�ক িবষয় স�েকর্ সজাগতা বৃি�(এমিডএ)�াধনয্তা �হন কৰা ৷ 



২. এমিডএৰ ে�� খনত �িশ�ন আৰু েযাগয্তা বৃি�ৰ �েচ�া �হন কৰা, 

অনুস�ানৰ বয্ৱ�া কৰা আৰু উ�াৰ কৰা আৰু ৈতলয্ দিূষতকৰনৰ ে��ত সহািৰ 

আৰু  

৩.  ি�পা�ীক কাযর্য্কািৰতা,েবআইনী সামুি�ক কাযর্য্কািৰতাৰ স�ভর্ ত সংেযাগ েৰখা 

িনয়�ন,সামুি�ক ৈতলয্ দিূষতকৰনৰ �িত সহাৰীৰ অনয্ানয্ পিৰক�নাসমুহৰ সু� উ�ৱ 

কৰা আৰু সামুি�ক ডকাইিত েৰাধ কিৰবৈল আইনসংগত আৰু পিলিচ িবষয়ৰ 
সহেযািগতা �হনৰ িবষয়সমুহ সামিৰ যুিটয়া বয্ৱ�া �হনেৰ অ�সৰ হব লােগ ৷ 

 িবেশষভােৱ িচনা� কৰা ে�� সমুহৰ িবষয়ত গৃিহত িবিভ� আচিন সমুহৰ কাযর্য্ত 

ৰূপায়নৰ স�ভর্ ত লাভ কৰা অ�গিতৰ বােব নতুন িদ�ীত অনুি�ত তৃতীয় লািন 

ৰা�ীয় সুৰ�া উপেদ�াৰ �ৰৰ ৈবঠকত অংশ �হনকাৰী সকেল যেথ� সে�াি� বয্� 

কেৰ ৷েতওঁেলােক নতুন ৈক সহেযািগতা আগবঢ়াব পৰা িবষয়সমুহৰ স�েকর্ ও ৈবঠকত 

আেলাচনা কেৰ ৷ হাই��াফী,�মন, অনুস�ান আৰু েবআইনী সাম�ীৰ উ�াৰ অিভযান 

ভাৰতীয় নািবক(Sail)�িশ�ন জাহাজত �মন কৰা সকলক �িশ�নৰ বয্ৱ�া,িচ�ািবদ 

সকলৰ মাজত মতিবিনময় আৰু দসুাহিসক কাযর্য্কািৰতাত যুিটয়া �েচ�ােৰ আগবঢ়া 

আিদ িবষয়ক সমুহক সহেযািগতা আগবঢ়াব পৰা নতুন ে��সমুহৰ মাজত অ�ভূর্ ি� 
কেৰ ৷ 

ৈবঠকত আংশ�হন কাৰী সকেল িনেদর্শনা জািৰ কেৰ েয কাযর্য্কাৰী আৰু েটকিনেকল 

�ৰৰ �প সমুহক েসানকােল ৈবঠকত িমিলত ৈহ যুিটয়া ভােৱ �হন কৰা 

কাযর্য্কািৰতা  সমুহক �ী�তােৰ বা�ৱত ৰূপায়ন কৰাৰ আৰু সহেযািগতাৰ নতুন 

িবষয় সমুহক কাযর্য্ত ৰূপায়ন কিৰবৈল সিঠক আঁচিনৰ অেথর্ ��িত আৰ� কিৰব 
লােগ ৷   

ৈবঠকত অংশ�হনকািৰ সকেল মিৰচাচ আৰু েছয়িছ�ছক এই ৈবঠকত উপি�ত থকা 

কাৰেন আদৰিন জনায় ৷েতওঁেলােক উে�খ কেৰ েয  মিৰচাচ আৰু িছেয়িছ�ছৰ 

অংশ�হেন ভাৰত মহাসাগৰ অ�লত সামুি�ক িনৰাপত্তাৰ এই �েচ�াক আৰু অিধক 
বৃি� কৰাত সহেযািগতা আগবঢ়াব ৷   



 সামুি�ক িনৰাপত্তা সহেযািগতাৰ ৰা�ীয় সুৰ�া উপেদ�া �ৰৰ পৰবত� ৈবঠক 

মালিদভত অনুি�ত হব আৰু কূটৈনিতক বয্ৱ�াৰ জিৰয়েত এই ৈবঠকৰ তািৰখ চূড়া� 

কৰা হব ৷ 

নতুন িদ�ী 

মাচর্  ৬,২০১৪ 

        

 


