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12তম ভাৰত-ইউৰৰাপীয় সংঘৰ সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰততৰৰাধী ববঠকৰ যুটীয়া
প্ৰপ্ৰছ তবজ্ঞতি
নৱেম্বৰ 19, 2020
19 নৱেম্বৰ 2020 তাৰৰৱে ভাৰত আৰু ইউৱৰাপীয় সংঘ(ই ইউ)ৰ মাজত 12তম সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধী
ববঠক ভাৰ্ুু ৱেলভাৱে অনুৰিত হয়। এই ববঠকেন ভাৰত-ইউৱৰাপীয় সংঘৰ ককৌশলগত অংশীদাৰৰত্বৰ এই
গুৰুত্বপূৰ্ু উপাদানত ঘৰনি সহৱ াৰগতা আৰু সমন্বয় বজাই ৰোৰ এক সুৱ াগ আৰৰ্ল। ভাৰত আৰু
ইউৱৰাপীয় সংঘ উভৱয় সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰবৰুৱে

জ
ুুঁ ত এজৱন আনজনক সমৰ্ুন কৰাৰ সংকল্প বলৱৰ্।

ভাৰত আৰু ইউৱৰাপীয় সংঘই সীমা অৰতক্ৰমী সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰৱৰ্ ৰ্ায়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰৱয়াগ সহ সকৱলা
প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ কৱঠাৰ ভাষাৱৰ ৰনন্দা কৰৰৱৰ্। ইউৱৰাপীয় সংঘৰ সদসয কদশসমূহত সম্প্ৰৰত সংঘটিত
কহাো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমৰ্ৰ ৰনন্দা কৱৰ আৰু ৰনহতসকলৰ পৰৰয়ালৰ প্ৰৰত সমৱবদনা জ্ঞাপন কৱৰ।
ইউৱৰাপীয় সংঘই 26/11 মুম্বাই, পাঠানৱকাট আৰু পুলোমাৰ সহ ভাৰতত কহাো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমৰ্ৰ
ৰনন্দা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰবৰুৱে

জ
ুুঁ ত ভাৰতৰ জনসাধাৰৰ্ আৰু চৰকাৰৰ প্ৰৰত কতওুঁৱলাকৰ সমৰ্ুনৰ

কৰ্া পুনৰাই বযক্ত কৱৰ। ভাৰত আৰু ইউৱৰাপীয় সংঘই বযাপক আৰু বহনক্ষম উপাৱয়ৱৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ
বসৱত কমাকাৰবলা কৰাৰ কাৰৱৰ্ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহৱ াৰগতাক সুদঢ়
ৃ কৰাৰ প্ৰৱয়াজনীয়তাৰ ওপৰত কজাৰ
ৰদৱয়। কতওুঁৱলাৱক পুনৰাই ৰনৰিত কৱৰ ক

ৰহংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ দৱৰ কা ুত ৰলপ্ত অপৰাধীসকলক

ৰবচাৰৰ আওতালল অনাৱটা অতযন্ত গুৰুত্বপূৰ্।
ু
এই ববঠকৰ অংশগ্ৰহৰ্কাৰীসকৱল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা অনুৱমাৰদত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ ফলত সৃৰি কহাো
ৰবপদৰ প ুাৱলাচনা কৱৰ আৰু সকৱলাৱবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী কনটেকু ৰ ৰবৰুৱে সৰিৰলত বযেস্থা গ্ৰহৰ্ৰ ওপৰত
কজাৰ ৰদৱয়। কতওুঁৱলাকৰ ৰনয়ন্ত্ৰৰ্াধীন ককাৱনা অঞ্চলৰ অনয কদশসমূহত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমৰ্ৰ বাৱব
বযেহাৰ কৰা নহয় ইয়াক সুৰনৰিত কৰাৰ কাৰৱৰ্ সকৱলাৱবাৰ কদশৰ দ্বাৰা তত্কাল, বহনক্ষম আৰু
অপৰৰেতু নীয় বযেস্থা গ্ৰহৰ্ৰ আেশযকতাৰ ওপৰৱতা কজাৰ ৰদৱয়।
ভাৰত আৰু ইউৱৰাপীয় সংঘই কমৌলবাদ আৰু উগ্ৰবাদৰ কমাকাৰবলা কৰা, সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰৱৰ্ ৰবত্তীয়
বযেস্থাৰ ৰবৰুৱে

জ
ুুঁ , আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কা ুকলাপৰ কাৰৱৰ্ ইণ্টাৰৱনটৰ বযেহাৰ প্ৰৰতৱৰাধৰ বসৱত

সাম্প্ৰৰতক সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধী প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ ওপৰত মত ৰবৰনময় কৱৰ। এই প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ বসৱত
কমাকাৰবলা

কৰাৰ

কাৰৱৰ্

কতওুঁৱলাৱক

অংশগ্ৰহৰ্কাৰীসকৱল সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰবৰুৱে

সহৱ াৰগতাক

সুদঢ়
ৃ

কৰাৰ

ওপৰত

সহমত

কপাষৰ্

কৱৰ।

ুুঁজত উপকৰৰ্ ৰহচাৱপ অনুৱমাদনৰ ওপৰৱতা আৱলাচনা কৱৰ,

ত ৰকৰ্ু মান সন্ত্ৰাসবাদী দল আৰু সন্ত্ৰাসবাদীসকলক মৱনানীত কৰা ৰবষয়ৱটা সৰনৰবি। কতওুঁৱলাৱক
সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধৰ কক্ষত্ৰত আৱলাচনাক আগবঢ়াই ৰনয়াৰ কাৰৱৰ্ ইউৱৰাপুল সহ ভাৰতীয় এৱজঞ্চীসমূহ

আৰু

কতওুঁৱলাকৰ

ইউৱৰাপীয়ান

সমকক্ষসকলৰ

মাজত

সহৱ াৰগতা

দৃঢ়

কৰাৰ

উপায়সমূহৰ

ওপৰত

আৱলাচনা কৱৰ। এই সন্দভু ত, কতওুঁৱলাৱক সংগঠিত অপৰাধ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ কৰাধ আৰু কমাকাৰবলা কৰাত
ভাৰতীয় আৰু ইউৱৰাপীয় সংঘৰ আইন প্ৰেতু ন কতৃু পক্ষক সমৰ্ুন কৰাৰ কাৰৱৰ্ ইউৱৰাপুল আৰু ভাৰতীয়
ককন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান বুযৱৰাক এটি কা ুকৰী বযেস্থাক বল সম্প্ৰৰত কহাো আৱলাচনাৰ কৰ্া উৱেে কৱৰ।
এই ববঠৱক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চ- প ুায়ৰ সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধী সপ্তাহ 2021 আৰু আসন্ন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ববৰিক
সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধী ককৌশলৰ প ুাৱলাচনা সহ ৰবত্তীয় এক্সন টাস্ক কফাচু, ববৰিক সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধী মঞ্চ
আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দৱৰ বহুপাৰক্ষক মঞ্চত সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধৰ সহৱ াৰগতাৰ ওপৰত আৱলাচনা কৰাৰ
সুৱ াগ প্ৰদান কৱৰ।
সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধী ববঠকত ভাৰতৰ ববৱদৰশক পৰৰক্ৰমা মন্ত্ৰৰ্ালয়ৰ সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰৰতৱৰাধৰ

ুটীয়া সৰচব

শ্ৰী মহাবীৰ ৰসংৰভ আৰু ইউৱৰাপীয়ান এক্সটাৱনুল এক্সন চাৰভু চৰ সুৰক্ষা নীৰতৰ ৰনৱদু শক শ্ৰী কজাোৱন্নৱক
বালৱফাৱটু সহ- অধযক্ষতা কৱৰ।
নতু ন তদল্লী
নৰেম্বৰ 19, 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.

