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12তম ভারত-ইউররাপীয় ইউনিয়ি সন্ত্রাসনিররাধী িাততালারপর য ৌথ
যেস নিজ্ঞনি
নভেম্বর 19, 2020
গত 19শে November 2020 তাররভে োরত ও ইউভরাপীয় ইউরনয়ভনর (ইইউ) মভযে 12তম সন্ত্রাস
রিভরাযী িাতত ালাপ অনুরিত হভয়রিল। িাতত ালাপটি রিল োরত-ইইউ শ ৌেলগত অংেীদাররভের এই
গুরুেপূর্ত রদ টিভত ঘরনি সহভ ারগতা এিং সমন্বয় অিোহত রাোর এ টি সুভ াগ। োরত ও
ইউভরাপীয় ইউরনয়ন উেয়ই সন্ত্রাসিাভদর রিরুভে লডাইভয় এভ
ভররিল।

অপরভ

সমর্তন

রার সং ল্প গ্রহর্

োরত ও ইউভরাপীয় ইউরনয়ন আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসিাভদর শেভে সন্ত্রাসিাদী পভের িেিহার সহ তার
সমস্ত রূপ এিং প্রদেতভনর তীব্র রনন্দা জানায়। োরত, ইইউ সদসে শদেগুরলভত ঘটা সাম্প্ররত
সন্ত্রাসিাদী হামলার রনন্দা জারনভয়ভি এিং রনহতভদর পররিাভরর প্ররত সমভিদনা প্র াে
ভরভি।
ইউভরাপীয় ইউরনয়নও 26/11-এর মুম্বই, পাঠানভ াট এিং পুলওয়ামাসহ োরভত সন্ত্রাসিাদী হামলার
তীব্র রনন্দা জারনভয়ভি এিং সন্ত্রাসিাভদর রিরুভে ুভে োরভতর জনগর্ ও সর াভরর প্ররত সমর্তনভ
পুনিতেক্ত
ভরভি। োরত ও ইউভরাপীয় ইউরনয়ন এ টি সুদঢ়ৃ ও দীঘতস্থায়ী উপাভয় সন্ত্রাসিাভদর
শমা াভিলায় আন্তজতারত সহভ ারগতাভ শজারদার রার উপর শজার রদভয়রিল। তারা রনরিত ভরভি
শ
সরহংসতা ও সন্ত্রাসিাভদর শদাষীভদর নেয়-রিচাভরর আওতায় শনওয়াটা গুরুেপূর্ত।
আভলাচনায় অংেগ্রহর্ ারীরা রাষ্ট্রসংঘ-অনুভমারদত সন্ত্রাসিাদী সংস্থাগুরল দ্বারা উত্থারপত হুমর সমূহ
প তাভলাচনা ভরন এিং সন্ত্রাসিাদী সমস্ত শনটওয়াভ ত র রিরুভে ডা িেিস্থা শনওয়ার ওপর শজার
শদন। তারা তাভদর রনয়ন্ত্রর্াযীন শ ানও অঞ্চল অনে শদেভ
না রা হয় তা রনরিত রার জনে সমস্ত শদেভ
গ্রহভর্র প্রভয়াজনীয়তার উপরও শজার রদভয়রিভলন।

সন্ত্রাসিাদী হামলার জনে

াভত িেিহার

তাত্ক্েরর্ , দীঘতস্থায়ী এিং অপররিতত নীয় িেিস্থা

ট্টরিাদ ও রহংস্র উগ্রিাভদর শমা ারিলা, সন্ত্রাসিাভদর অর্তায়ভনর রিরুভে লডাই
রা, এিং
ইন্টারভনভটর সন্ত্রাসিাদী িেিহাভরর শমা ারিলা রা সহ িতত মান সন্ত্রাসরিভরাযী চোভলঞ্জগুরল সম্পভ ত
োরত ও ইউভরাপীয় ইউরনয়ন মতরিরনময়
ভরভি। তারা এই চোভলভঞ্জর শমা ারিলায় রনভজভদর
মযেস্থ সহভ ারগতা শজারদার
রভত সম্মত হভয়ভি। অংেগ্রহর্ ারীরা, ভয় টি শগািী ও িেরক্তভ
সন্ত্রাসিাদী রহভসভি রচরিত
রা সহ সন্ত্রাসিাভদর রিরুভে লডাইভয়র হারতয়ার রহসাভি রনভষযাজ্ঞা
রনভয়ও আভলাচনা ভররিভলন। তারা সন্ত্রাসিাভদর রিষভয় র্ািাতত া িাডাভত ইউভরাভপাল সহ োরতীয়
সংস্থা এিং তাভদর ইউভরাপীয় সহভ াগীভদর মভযে সহভ ারগতা আরও গেীর
রার উপায় রনভয়

আভলাচনা ভরভিন। এই প্রসভে, তারা সংগঠিত অপরায ও সন্ত্রাসিাদ শরায ও লডাইভয় োরতীয়
এিং ইইউ আইন প্রভয়াগ ারী মত তত াভদর সমর্তন রার জনে ইউভরাভপাল এিং োরতীয় শ ন্দ্রীয়
তদন্ত
িুেভরার
মভযে
চলমান
আভলাচনার
র্াও
উভেে
ভরন।
িাতত ালাপটি সুরনরদত ষ্টোভি সন্ত্রাসিাদ রিভরাযী সহভ ারগতা রনভয় রাষ্ট্রসংভঘর উচ্চ-স্তভরর সন্ত্রাসিাদরিভরাযী সপ্তাহ 2021 এিং ইউএন শলািাল-শটরররজম াউন্টার স্ট্র্োভটরজর আসন্ন প তাভলাচনা সহ
িহুপারে শিাসত শ মন রিনারিয়াল অো েন টাস্ক শিাসত, শলািাল াউন্টার শটভরাররজম শিারাম
এিং

রাষ্ট্রসংভঘর

(ইউএন)

রিষভয়

আভলাচনার

সুভ াগও

উপস্থাপন

ভরভি।

সন্ত্রাসিাদ রিভরাযী এই িাতত ালাভপর সহ-সোপরতে ভররিভলন োরভতর পররাষ্ট্র মন্ত্রভ র সন্ত্রাসিাদ
রিভরাযী ুগ্ম-সরচি শ্রী মহািীর রসংরে এিং ইভয়াভরারপয়ান এক্সটারনাল অো েন সারেত ভসর সুরো
নীরত পররচাল শ্রীমতী শজাভন িালিু টত।
নিউ নিল্লী
িরভম্বর 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.

