
Joint Press Release on First Meeting of India-Maldives 

Joint Working Group on Counter Terrorism, Countering 

Violent Extremism and De-Radicalisation 
April 08, 2021 

 

ভারত-মালদ্বীপ য ৌথ ওযার ক্ িং গ্রুপপর সন্ত্রাসবাদ, সর িংস চরমপন্থা 
ও  রি-র যারি্যালাশপ    রবপরাধী প্রথম ববঠপ্র য ৌথ যপ্রস 
রবজ্ঞরি 
এরপ্রল 08, 2021 
 
ভারত ও মালদ্বীপের মপযে সন্ত্রাসবাদ, সহ িংস চরমেন্থা ও হি-র োহিাোলাশপ    সম্পহাি ত য ৌথ ওযাহাি িং 
গ্রুপের প্রথম ববঠা 8 এহপ্রল, 2021,  যাহদহিপত অ ুহিত  য। ভারতীয দপলর য তৃপে হিপল  েররাষ্ট্র 
মন্ত্রপার সহচব (েহিম), শ্রী হবাা  স্বরূে এবিং মালদ্বীপের য তৃপে হিপল  হবপদ  সহচব শ্রী আবদলু 
গাফুর যমা াম্মদ। প্রযা মন্ত্রী  পরন্দ্র যমাদী ও রাষ্ট্রেহত শব্রাহ ম যমা াম্মদ যসাহলর য তৃপে ভারত ও 
মালদ্বীপের হদ্বোহিা সম্পাি  সমপযর সাপথ সাপথ উত্তম প্রহতপব ীসুলভ যসৌ াদি ে ও বন্ধপ র প্রতীা রূপে 
প্রতিষ্ঠা োয় এবং িার ফলস্বরূে এা বনু্ধত্বেূর্ণ ও গঠ মূলা েহরপবপ  ববঠাটি অ ুহিত  পযহিল। 
 
ভারত ও মালদ্বীে য  যাা ও প্রাার ও েদ্ধহতপত আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাপদর প্রহত তীব্র হ ন্দা  াহ পযপি 
এবিং এাটি সুসিং ত ও হিহত ীল উোপয সন্ত্রাসবাপদর হবরুপদ্ধ লডাশপয আন্ত ি াহতা স প াহগতা য ারদার 
ারার উের য ার হদপযপি। উভয েিশ  াহতসিংপের হ পেযাজ্ঞাগুহলর অযীপ  থাাা সন্ত্রাসী সিংিাগুহলর 
যদওযা হুমহা ে িাপলাচ া াপরপি এবিং সমস্ত সন্ত্রাসী য টওযাপাি র হবরুপদ্ধ সহম্মহলত বেবিা গ্র পের উের 
য ার হদপযপি। তাপদর হ যন্ত্রোযী  যাা ও অঞ্চল য   অপ ের উের সন্ত্রাসবাদী  ামলার   ে বেব ার  া 
ারা  য এবিং এশ  াতীয  ামলার অেরাযীপদর দ্রুত হবচাপরর আওতায আ ার লপিে সাল যদপ  
তাৎিহো, হিহত ীল,  াচাশপ াগে এবিং অেহরবতি  ীয  রুরী বেবিা গ্র পের ওের য ার হদপযহিল। 
 
2019 সাপলর   ু মাপস প্রযা মন্ত্রী যমাদীর মালদ্বীে সফরাাপল  াহর ারা য ৌথ হববৃহতর উপিখ াপর 
উভয েি সন্ত্রাসবাদ, সহ িংস চরমেন্থা ও র োহিাোলাশপ   কে এশ অঞ্চপলর  াহন্ত ও সুরিার যপ্রহিপত 
হুমহা হ পসপব স্বীাার াপর য য। এশ  াতীয হুমহার যিপে মালদ্বীপের রাষ্ট্রেহত যসাহল র সরাাপরর 
সুস্পষ্ট দহৃষ্টভহি এবিং এশ হবেপয গৃ ীত েদপিপের প্র িংসা াপর ভারত। 
 
র োহিাালাশপ    ও সহ িংস চরমেন্থার যমাাাহবলা, সন্ত্রাসবাপদর অথিায  যমাাাহবলা, সন্ত্রাসবাদ ও সহ িংস 
চরমেন্থার   ে শন্টারপ পটর অেবেব ার যরায, তথে আদা  প্রদা , সিমতা বৃহদ্ধ ও েুহল , সুরিা 
বাহ  ী, শুল্ক, শহমপগ্র   এবিং অ ো ে সম্পহাি ত সিংিার মপযে প্রাহতিাহ া সিংপ াগ িাে স  হবহভন্ন হবেপয 
উভযেি মতহবহ ময াপরপি। তদেুহর, মাদা ও মাদা োচাপরর হবরুপদ্ধও হদ্বোহষিা স প াহগতা বাডাপত 



উভয েি মতহবহ ময াপর । যাাহভি-19 ম ামারীর ফপল সন্ত্রাসবাদ, সহ িংস চরমেন্থা ও 
র োহিাোলাশপ    যমাাাহবলায য  সমসো সৃহষ্ট  পযপি, যসগুহলও আপলাচ ার অন্তভুি ক্ত ারা  পযহিল। 
 
উভয েিশ মালদ্বীপের সুরিা এবিং আশ  প্রপযাগাারী সিংিা এবিং মালদ্বীপের অ ো ে সম্পহাি ত সিংিাগুহলর 
সাপথ সন্ত্রাসবাদ প্রহতপরাপয স প াহগতা এবিং সপবিাত্তম অ ু ীলপ র আদা  প্রদা , সহ িংস চরমেন্থা এবিং 
র োহিাালাশপ    যরায ও প্রহতপরাপযর যিপে স প াহগতা য ারদার ারপত সম্মত  পযপি। উভয েি 
বহুোহিা যফারাপম স প াহগতা হ পযও আপলাচ া াপরপি। 
 
মালদ্বীপের প্রহতহ হয দল  যাহদহিপত অবিা াাপল  ো  াল হসহাউহরটি গািি  এবিং েুহল  গপবেো ও 
উন্নয  বুেপরার প্রহ িে ভবনও েহরদ ি  ারপবন। 
 
র উ রদরি 
এরপ্রল 08, 2021 
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