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কাৰ্য কৰি মুখপাত্ৰি প্ৰৰিৰিয়া পাৰকস্তানি ৰিদেশ ৰিষয়ক মন্ত্ৰী আিু প্ৰৰিষ্ঠানি
সংিাে মমলি ৰিষদয় সংিাে মাধ্যমি প্ৰশ্নি ওপিি
নৱেম্বৰ 15, 2020
পাৰকস্তানি ৰিদেশ ৰিষয়ক মন্ত্ৰী আিু প্ৰৰিষ্ঠানি সংিাে মমলি ৰিষদয় কিা সংিাে মাধ্যমি প্ৰশ্নি
প্ৰৰিৰিয়া ৰিচাদপ, কাৰ্য কৰি মুখপাত্ৰ, শ্ৰী অনুিাগ শ্ৰীিাস্তদে কয়:
আমি পামিস্তামন প্ৰমিষ্ঠাৱন িৰা সংবাদ মিলৰ মববৃমি মদমিৱ াোঁ। এয়া আন এি বযৰ্থ ভাৰি-মবৱৰামি
প্ৰচাৰ িাৰ্থ।
ভাৰিৰ মবৱৰাৱে এই িৰ্ািমৰ্ি “প্ৰিাণ”ৰ মিাৱনা ববিিা নাই; এয়া ভু ো আৰু িাল্পমনি। এই হিাশ
প্ৰৱচষ্টা মিাৱনও মবশ্বাস নিৱৰ িাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায় পামিস্তানৰ িাৰ্থিলাপ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ সিৰ্থনৰ
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মবশ্ব সন্ত্ৰাসবাদৰ মচৱহৰা, ওচািা মবন লাৱেন, পামিস্তানি মপাো বগম ল; পামিস্তানৰ প্ৰিানিন্ত্ৰীৱয় মিওোঁি
সংসদৰ িমজয়াৰ পৰা “স্বহীদ” মহচাৱপ
িমহিামিি িমৰম ল; মিওোঁ পামিস্তানি 40,000 সন্ত্ৰাসবাদী উপমিমি স্বীিাৰ িমৰম ল; মিওোঁৱলািৰ
মবজ্ঞান আৰু প্ৰৰ্ুমি িন্ত্ৰীৱয় মগৌৰৱেৱৰ দাবী িমৰম ল পামিস্তান জমিি ৰ্িা আৰু সফল মহাো,
মিওোঁৱলািৰ প্ৰিান িন্ত্ৰীৰ মনিৃ ত্বি, পুলোিা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰিণি ৰ্’ি 40জন ভাৰিীয় মসনা স্বহীদ
বহম ল।
শামন্ত আৰু প্ৰশামন্ত ৰক্ষাৰ বাৱব বাৰম্বাৰ 2003 ৰ্ুেমবৰমিৰ বুজাবুমজৰ প্ৰমি সংৰ্ি আৰু আনুগিযৰ
আহ্বান স্বৱেও, পামিস্তামন মসনাই অনুপ্ৰৱবশিাৰীি সিৰ্থনিাৰী িভাৰ ফায়াৰ প্ৰদান িমৰ আমহৱ । এই
অমবৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ অনুপ্ৰৱেশ আৰু অস্ত্ৰৰ প্ৰবিথ ন সন্ত্ৰাসবাদী িাৰ্থ সম্পন্ন িৰাৰ বাৱব অেগি বহৱয়ই
আৱ । এৱন গমিমবমি এল অ’ মচ-ি ৰ্িা পামিস্তামন মসনাৰ সিৰ্থনৰ অমবহৱন সম্ভে নহয়।
এই সংবাদ মিল এি ইচ্ছািৃ ি প্ৰৱচষ্টা আম ল পামিস্তামন প্ৰমিষ্ঠানৰ মনজৰ অভযন্তমৰণ ৰাজননমিি আৰু
অৰ্থননমিি মবফলিাৰ পৰা িযান আোঁিৰাবনল। ইয়াৰ দ্বাৰা সীিান্তৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰ্ুমি প্ৰিামশি হয়, ৰ্’ি
ৰ্ুেমবৰমি
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আমি পামিস্তানি দাবী জনাইৱ া সীিান্তবিী সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰমি মনজৰ সিৰ্থন বন্ধ িমৰবনল। পামিস্তামন
মনিাসিৱল মিমিয়াও এই িৰ্া লুকুো নাই মৰ্ পামিস্তান এি মফক্টৰী বহ পমৰৱ

সন্ত্ৰাসবাদী সৃমষ্ট িৰাৰ।

আন মদশৰ ভাষ্যৰ পৰা গি পাই মৰ্ ভাৰৱিই এিিাত্ৰ মদশ নহয় ৰ্াি লক্ষয িৰা বহৱ । পৃমৰ্েীৰ দৰদৰমণৰ ঠাইৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ জৰী পামিস্তাননল ৰ্ায়। ভু ো নমৰ্পত্ৰ আৰু ভু ল িৰ্য প্ৰদান িমৰ পামিস্তাৱন
হামৰ ৰ্াব মনাোৱৰ। আিাৰ মবশ্বাস মৰ্ আমি পামিস্তানি দায়ী প্ৰিামণি িমৰি।
নিু ন ৰেল্লী
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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.

