India conveys its strong concern to Pakistan on the terror
attack planned by JeM in the UT of Jammu and Kashmir
November 21, 2020

ভাৰতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ককন্দ্ৰীয় শাসিে পসৰষদে কজইছ-ঈ-মহম্মদৰ
দ্বাৰা পসৰকসিে িন্ত্ৰািবাদী আক্ৰমণৰ সবষতয় ভাৰতে পাসকস্তানৰ প্ৰসে
েীব্ৰ উতদ্বগ প্ৰকাশ কতৰ
নৱেম্বৰ 21, 2020
জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ নাগৱৰাটাত 19 নৱেম্বৰ 2020 তাৰৰৱে ভাৰতীয় সুৰক্ষা বৱে এক ডাঙৰ সন্ত্ৰাসবাদী
আক্ৰমণক প্ৰৰতহত কৰৰবলে সক্ষম হয়। প্ৰাথৰমক প্ৰৰতৱবদনত আক্ৰমণকাৰী পাৰকস্তানৰ জজইছ-ঈমহম্মদৰ(JeM) সদসয জহাোৰ ইংৰগত ৰদৱছ, ৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অনয বহুৱতা জদশৰ দ্বাৰা অনুৱমাৰদত এক
সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন। ভাৰত চৰকাৱৰ ভাৰতৰ ৰবৰুৱে জজইছ-ঈ-মহম্মদ (JeM)ৰ দ্বাৰা অবযাহত সন্ত্ৰাসী
আক্ৰমণৰ ওপৰত গুৰুতৰ উৱদ্বগ প্ৰকাশ কৰৰৱছ।
অতীতত ভাৰতত সংঘটিত জহাো বহুৱতা আক্ৰমণৰ জজইছ-ঈ-মহম্মদ (JeM) ষড়িন্ত্ৰ কৰৰৰছে, িত
2019ৰ জেব্ৰুোৰীত পুেোমা আক্ৰমণ অন্তভভূ ক্ত আৰছে। ৰবশাে পৰৰমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, জগাোবৰুদ আৰু
ৰবৱফাৰক সামগ্ৰীৱয় ইয়াৱক ইংৰগত ৰদৱয় জি জকন্দ্ৰীয় শাৰসত পৰৰষদ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত শাৰন্ত আৰু
সুৰক্ষাক অৰিৰ কৰাৰ উৱেশযৱৰ এক বৃহত্ আক্ৰমৰ কাৰৱণ এক বযাপক ষড়িন্ত্ৰ কৰা হহৰছে, ৰবৱশষলক
িানীয় ৰজো উন্নয়ন পৰৰষদৰ ৰনবূাচনক বযাহত কৰাৰ কাৰৱণ।
হবৱদৰশক পৰৰক্ৰমা মন্ত্ৰণােৱয় পাৰকস্তানৰ চাজূ ৰদ-এৱেয়াচূক চমন জাৰৰ কৱৰ আৰু আক্ৰমণৰ প্ৰৱচষ্টাৰ

বাৱব তীব্ৰ প্ৰৰতবাদ জৱনাো হহৰছে, এই আক্ৰমণৰ িড়িন্ত্ৰক জকেে ভাৰতীয় সুৰক্ষা বাৰহনীৰ
সতকূ তাৰ দ্বাৰা ৰনৰিয় কৰা হহৰছে। এইৱটা দাবী কৰা হহৱছ জি পাৰকস্তাৱন জতওঁৱোকৰ সীমাৰ পৰা
সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী দেক সমথূন কৰাৰ নীৰতৰ পৰা ৰবৰত থকা আৰু অনয জদশসমভহত
আক্ৰমণ কৰৰবৰ বাৱব সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ দ্বাৰা পৰৰচাৰেত সন্ত্ৰাসী আন্তাগাঁথৰনক নষ্ট কৰৰ ৰদয়া
উৰচত। ভাৰৱত দীঘূৰদন ধৰৰ কৰৰ অহা দাবীৰ পুনৰাই উত্থাপন কৰৰৱছ জি পাৰকস্তাৱন ৰনজৰ
আন্তাৰাষ্ট্ৰীয় বাধযবাধকতা আৰু ৰদ্বপাৰক্ষক প্ৰৰতশ্ৰুৰত পােন কৰৰব োৱগ, িাৱত জতওঁৱোৱক ৰনজৰ
ৰনয়ন্ত্ৰণাধীন জক্ষত্ৰৱবাৰক জকাৱনাধৰৱণ ভাৰতৰ ৰবৰুৱে সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰৱণ বযেহাৰ নকৱৰ।

ভাৰৱত সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰবৰুৱে িুজ
ঁ ত ৰনজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ োৰতৰত সকৱো প্ৰকাৰৰ জৰু ৰী পদৱক্ষপ গ্ৰহণ
কৰৰবৰ বাৱব দৃঢ়ভাৱে সংকল্পবে।
নেু ন সদল্লী
নতেম্বৰ 21, 2020

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.

