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সংখ্যালঘু বিষয়সমূহৰ বিশেষ প্ৰবিিদক আৰু ধমম আৰু বিশ্বাসৰ
স্বাধীনিাৰ বিশেষ প্ৰবিশিদকৰ দ্বাৰা সংিাদ বিিৃবিৰ বিষশয়
কৰা সংিাদ মাধযমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰি কাৰ্ম কবৰ মুখ্পাত্ৰৰ
প্ৰবিবিয়া
ফেব্ৰুৱাৰী 18, 2021
সংখ্যালঘু বিষয়সমূহৰ বিশেষ প্ৰবিিদক আৰু ধমম আৰু বিশ্বাসৰ স্বাধীনিাৰ বিশেষ প্ৰবিশিদকৰ দ্বাৰা
সংিাদ বিিৃবিৰ বিষশয় কৰা সংিাদ মাধযমৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰবিবিয়া বহচাশপ কাৰ্ম কবৰ মুখ্পাত্ৰ, শ্ৰী অনুৰাগ
শ্ৰীিাস্তশে কয়:
“আমি সংখ্যালঘু মিষয়সিূহৰ মিশেষ প্ৰমিিদক আৰু ধিম আৰু মিশ্বাসৰ স্বাধীনিাৰ মিশেষ প্ৰমিশিদকৰ
দ্বাৰা জম্মু আৰু কামিৰৰ ওপৰৰ সংিাদ মিিৃমি ফদমখ্শ াোঁ।
এয়া দুৰ্মাগ্যৱন্ত ফে মিশেষ প্ৰমিশিদকসকশল 10 ফেব্ৰুৱাৰী িামৰশখ্ মনজৰ প্ৰশ্নাৱলী অৱগ্ি কৰাৰ মপ ি,
আিাৰ প্ৰমিমিয়াৰ িাশিও অশপক্ষা নকমৰশল। ইয়াৰ মিপৰীশি, ফিওোঁশলাশক মসদ্ধান্ত ল'ফল মনজৰ ৰ্ু ল
ধাৰণাসিূহ সংিাদ িাধযিৰ আগ্ি িুকমল কৰাৰ। এই সংিাদ মিিৃমিখ্ন ইচ্ছাকৃ িৰ্াশৱ এই সিয়ি িুকমল
কৰা হহশ

জম্মু আৰু কামিৰলল এক দূিৰ দলৰ ভ্ৰিণৰ হসশি সংশোগ্ কমৰিলল।

সংিাদ মিিৃমিখ্শন এই িথ্য অৱজ্ঞা কশৰ ফে জম্মু আৰু কামিৰ ৰ্াৰিৰ এক িুখ্য আৰু অমিশচ্ছদয অংে
আৰু 05 আগ্ষ্ট 2019 িামৰখ্ৰ মসদ্ধান্ত জম্মু আৰু কামিৰ ৰাজযৰ পদিেমাদা ৰ্াৰিৰ ফকন্দ্ৰোমসি
অঞ্চললল পমৰৱিম ন কৰাৰ ৰ্াৰিীয় সংসশদ হলম ল।
মজলা উন্নয়ন পমৰষদৰ স্থানীয় মনিমাচনৰ সেল আশয়াজনৰ দ্বাৰা

িৃ ণিূল স্তৰি গ্ণিন্ত্ৰ প্ৰশৱে কমৰ িহু

দেক ধৰা ফৰ্দৰ্াৱ অন্ত কৰা আৰু গ্ৰািীণ অনুষ্ঠানৰ ফোশগ্মদ উমচি প্ৰোসন মনমিি কৰাৰ উশেেযশৰ
ফলাৱা পদশক্ষপ এই সংিাদ মিিৃমিখ্শন মিশিচনাৰ কৰাি মিেল হয়। সংিাদ মিিৃমিখ্শন আওকাণ কশৰ
ৰ্াৰিৰ িামক অঞ্চলি প্ৰশোজয আইন জম্মু আৰু কামিৰলল মিস্তামৰি কৰাৰ ধনাত্মক প্ৰৰ্াৱ, োৰ দ্বাৰা
জম্মু আৰু কামিৰৰ নাগ্মৰশক ৰ্াৰিৰ আন অঞ্চলৰ নাগ্মৰকৰ িাশি উপলব্ধ এশকই অমধকাৰ উপশৰ্াগ্
কমৰি পামৰি।

গ্ণিামন্ত্ৰক পমৰৱিম নৰ মিষশয় মে েংকাৰ ফক্ষত্ৰি, এই িথ্য ফে জম্মু আৰু কামিৰি জামৰ অমধৱাস
প্ৰিাণ-পত্ৰৰ এক িৃহৎ অমধকাংে স্থায়ী আৱাসী প্ৰিাণ-পত্ৰ (মপ আৰ মচ) ধাৰক সকললল িাশি হয়
এয়া প্ৰদেমন কশৰ ফে এই েংকাশিাৰ মৰ্মিহীন আৰু অিূলক।
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প্ৰমিশিদকসকশল অৱলম্বন কৰা িাধযিািূলক কশৰ িানৱ অমধকাৰ পমৰষশদ।
আমি আোৰ কশৰাোঁ ফে মিশেষ প্ৰমিশিদকসকশল এক উন্নি জ্ঞান মিকাে কমৰি মিশিচনাৰ অধীনি থ্কা
মিষয়শিাৰৰ মক্ষপ্ৰ পমৰশেষলল জমপয়াই সংিাদ মিিৃমি জামৰ কৰাৰ আগ্শি।”
নিু ন বদল্লী
ফেব্ৰুোৰী 18, 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.

