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জম্মু আৰু কাশ্মিৰৰ শ্মিশ্মদি ষ্ট ঘটিা ককইটামািৰ ওপৰত মািৱ অশ্মিকাৰ 
প্ৰ-মহািযক্ষৰ কাৰ্িালয়ৰ (অ'.এইছ.শ্মি.এইছ.আৰ.) মুখপাত্ৰয়য় শ্মদয়া 
ভাষ্যৰ সম্পকি ত সংবাদ মািযয়ম কৰা প্ৰশ্নৰ িৰকাৰী মুখপাত্ৰৰ 
প্ৰশ্মতশ্মিয়া 
ডিচেম্বৰ 02, 2021 
 
জমু্ম আৰু কাশ্মিৰৰ শ্মিশ্মদি ষ্ট ঘটিা ককইটামািৰ ওপৰত মািৱ অশ্মিকাৰ প্ৰ-মহািযক্ষৰ কাৰ্িালয়ৰ 
(অ'.এইছ.শ্মি.এইছ.আৰ.) মুখপাত্ৰয়য় শ্মদয়া ভাষ্যৰ সম্পকি ত সংবাদ মািযয়ম কৰা প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্মতশ্মিয়া 
শ্মহিায়প, িৰকাৰী মুখপাত্ৰ, শ্ৰী অশ্মৰন্দম বাগছীয়য় কয়: 
 
"আডি জমু্ম আৰু কাডিৰত হ াৱা হকইটািান ডনডদিষ্ট ঘটনাৰ ওপৰত িানৱ অডিকাৰ প্ৰ-ি ািযক্ষৰ 
কাৰ্িালয়ৰ (অ'.এইছ.ডে.এইছ.আৰ.) িুখপাত্ৰচয় ডদয়া ভাষ্য প্ৰতযক্ষ কডৰচছাোঁ। 
 
এই ভাষ্যই ডভডি ীন আৰু অচ তুক হদাষ্াচৰাপ কডৰচছ ভাৰতৰ আইন বলৱৎকাৰী কততি পক্ষ আৰু 
সুৰক্ষা বলৰ ডবৰুচে। 
 
এই ভাষ্যই লগচত অ'.এইছ.ডে.এইছ.আৰ.ৰ পক্ষত এক উপলডিৰ এক সম্পূৰ্ি অভাৱ প্ৰদৰ্িন কচৰ 
প্ৰস্থ-সীিা সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা ভাৰচত সন্মুখীন হ াৱা ডনৰাপিা প্ৰতযাহ্বান আৰু জমু্ম আৰু কাডিৰচক িডৰ 
আিাৰ সকচলা নাগডৰকৰ আটাইতকক হিৌডলক অডিকাৰ 'জীৱনৰ অডিকাৰ'ৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ 
ডবষ্চয়। 
 
ডনডষ্ে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনচকইটাক 'অস্ত্ৰিাৰী হগাট' ড োচপ প্ৰসঙ্গ কৰাই অ'.এইছ.ডে.এইছ.আৰ.ৰ ফালৰ 
পৰা এক স্পষ্ট পক্ষপাত প্ৰদৰ্িন কচৰ। 
 
এখন গৰ্তাডন্ত্ৰক হদৰ্ ড োচপ, ডৰ্ ডনজৰ নাগডৰকসকলৰ িানৱ অডিকাৰ প্ৰোৰ আৰু ৰক্ষা কৰাৰ 
প্ৰডত প্ৰডতশ্ৰুডতবে, ভাৰচত সকচলা প্ৰচয়াজনীয় পদচক্ষপ লয় প্ৰস্থ সীিা সন্ত্ৰাসবাদৰ সসচত ৰু্োঁজাৰ বাচব। 
 
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন, হৰ্চন 1967 েনৰ হব-আইনী কাৰ্ি (ডনবাৰৰ্) আইন (ইউএডপএ) সংসদৰ 
দ্বাৰা বলৱৎ কৰা স ডছল ভাৰতৰ সাবিচভৌিত্ব ৰক্ষা কডৰবকল আৰু ইয়াৰ নাগডৰকসকলৰ ডনৰাপিা 
ডনডিত কডৰবকল। 
 



ভাষ্যচটাত প্ৰসঙ্গ কৰা বযডিজনৰ হেপ্তাৰ আৰু তাৰ ডপছত বন্দীত্ব সম্পূৰ্িভাচৱ আইনৰ ডবিান 
অনুৰ্ায়ী কৰা স ডছল। 
 
ভাৰতত কততি পক্ষই আইনৰ উলঙ্ঘনৰ ডবৰুচে কাৰ্ি কচৰ অডিকাৰৰ সবি পডৰৰ্ীলনৰ ডবৰুচে ন য়। 
এচন সকচলা কাৰ্ি কচঠাৰভাচৱ আইন অনুৰ্ায়ী  য়। 
 
আডি অ'.এইছ.ডে.এইছ.আৰ.ক আহ্বান জনাইচছাোঁ িানৱ অডিকাৰৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ ঋৰ্াত্মক 
প্ৰভাৱৰ এক উন্নত উপলডি ডবকাৰ্ কডৰবকল।" 
 
িতুি শ্মদল্লী 
শ্মিয়িম্বৰ 2, 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. 
 


