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26/11 মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ভুক্তভভাগীসকলৰ বাভব
ন্যায় ববচৰাৰ তেৰ বছৰ
নৱেম্বৰ 26, 2021
26/11 মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ 13তম বাৰ্ষিকীত, ভাৰতৰ চৰকাৰ আৰু জনগৱণ এই ঘৃণনীয়
আক্ৰমণ ভু ক্তৱভাগীসকল আৰু আমাক ৰক্ষা কৰাৰ বাৱব ৰ্নজৰ প্ৰাণৰ আহুৰ্ত ৰ্দয়া সাহসী সুৰক্ষা
কমীসকলক গভীৰভাৱে স্মৰণ কৰ্ৰৱে।
ৰাষ্ট্ৰপৰ্ত, প্ৰধান মন্ত্ৰী, আৰু ৰ্বৱদশ ৰ্বষয়ক মন্ত্ৰীৱয়, পৃথক বাতি াত, ভু ক্তৱভাগীসকলৰ পৰ্ৰয়ালবগিৰ
সসৱত ৰ্নজৰ দৃঢ় ঐকযভাে প্ৰকাশ কৱৰ।
মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজয চৰকাৱৰ আৰ্জ আগভাগত এক সসৌময স্মাৰক অনুষ্ঠান আৱয়াজন কৱৰ মুম্বাই আৰক্ষী
স্মাৰকত।
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আনুষ্ঠাৰ্নকভাৱে মাৰ্ত পঠিয়াই। মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ ৰ্বষয়ত এক দ্ৰুত নযায় ৰ্বচাৰৰ বাৱব
ভাৰতৰ আহ্বান পুনৰ উৱেখ কৰা, আৰু পাৰ্কস্তান চৰকাৰক ভাৰতৰ ৰ্বৰুৱে সন্ত্ৰাসবাদৰ বাৱব ৰ্নজৰ
ৰ্নয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত থকা অঞ্চল বযেহাৰ কৰাৰ অনুমৰ্ত ৰ্নৰ্দয়াৰ প্ৰৰ্ত ৰ্নজৰ প্ৰৰ্তশ্ৰুৰ্ত পালনৰ বাৱব
আহ্বানৰ এক সমৌৰ্খক সনাট সতওঁক প্ৰদান কৰা হয়।
আন সচধযখন সদৱশ এই আক্ৰমণত ৰ্নজৰ বাৰ্সন্দা সহৰুোয়। এই সদশসমূহত থকা ভাৰতীয় অৰ্ভযাৱন
স্মাৰক অনুষ্ঠান আৱয়াজন কৰ্ৰৱে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰ্বৱদশী দুৱয়া ভু ক্তৱভাগীক স্মৰণ কৰ্ৰ, ৰ্বশ্বক
অবযাহত সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰ্বশ্বৱযাৰা শংকা স্মৰণ কৱৰাোই। এই চৰকাৰসমূহৰ সজযষ্ঠ চৰকাৰী প্ৰৰ্তৰ্নৰ্ধ,
ভু ক্তৱভাগীসকলৰ পৰ্ৰয়ালবগি আৰু উত্তৰজীেীসকৱল এই সসৌময অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰ্ৰব।
এয়া অৰ্ত গভীৰ সক্ষাভৰ ৰ্বষৱয় সয এই ঘৃণনীয় সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ 13 বেৰৰ ৰ্পেৱতা, ৰ্বশ্বৰ
15খন সদশৰ 166জন ভু ক্তৱভাগীৰ পৰ্ৰয়াৱল এৰ্তয়াও সামৰৰ্ণৰ বাৱব অৱপক্ষা কৰ্ৰ আৱে, য'ত
পাৰ্কস্তাৱন অৰ্ত ৰ্নম্ন অকপটতা প্ৰদশিন কৰ্ৰৱে অপৰাধীসকলক শাৰ্স্ত ৰ্দয়াৰ সক্ষত্ৰত।
26/11 সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ পাৰ্কস্তানী অঞ্চলৰ পৰা পৰ্ৰকল্পনা, ৰূপায়ণ আৰু সূত্ৰপাত কৰা সহৰ্েল।
পাৰ্কস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৱয় বযক্ত কৰ্ৰৰ্েল আৰু স্বীকাৰ কৰ্ৰৰ্েল সয সন্ত্ৰাসবাদীসকলক পাৰ্কস্তানী
ভূ ৰ্মৰ পৰা পঠিওো সহৰ্েল। আৰ্ম পুনৰ পাৰ্কস্তান চৰকাৰক আহ্বান জনাইৱোঁ এই সৈত-মান
এৰ্ৰবলল আৰু শীৱে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ অপৰাধীসকলক শাৰ্স্ত ৰ্দবলল। এয়া সকেল সন্ত্ৰাসবাদী

আক্ৰমণত বৰ্ল সহাো ৰ্নৱদি াষী ভু ক্তৱভাগীসকলৰ পৰ্ৰয়ালবগিৰ প্ৰৰ্ত পাৰ্কস্তানৰ দাৰ্য়ত্বৰ ৰ্বষৱয়ই নহয়,
এয়া লগৱত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দায়বেতা।
ভাৰত চৰকাৱৰ ভু ক্তৱভাগী আৰু শ্বহীদসকলৰ পৰ্ৰয়ালবগিৰ বাৱব নযায় ৰ্বচাৰ কৰাৰ সকৱলা প্ৰৱচষ্টা
অবযাহত ৰাৰ্খব।
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