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26/11 মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার শিকার হওয়া মানুষদের জনয
শিচাদরর অদেক্ষায় 13 িছর
নভেম্বর 26,2021
26/11 মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার 13তম বার্ষিকীভত োরভতর সরকার ও জনগণ এই জঘনয
আক্রমভণর র্িকার এবং বীর র্নরাপত্তা কমী যারা আমাভের প্রাণ রক্ষার জনয তাভের জীবন
বর্লোন র্েভেভেন েুুঃভের সাভে তাভের স্মরণ কভর।
আলাো আলাো বাতি াে রাষ্ট্রপর্ত, প্রধানমন্ত্রী এবং র্বভেি মন্ত্রী র্নহতভের পর্রবাভরর প্রর্ত তাভের
েৃঢ় সংহর্ত বযক্ত কভরভেন।
মুম্বাইভের পুর্লি মমভমার্রোভল মহারাষ্ট্র রাজয সরকার আজ এর আভগ একটি গাম্ভীযিপূণি স্মারক
অনুষ্ঠাভনর আভোজন কভরর্েল।
োরভত পার্কস্তাভনর হাইকর্মিভনর একজন উর্দ্িতন কূটনীর্তকভক আজ র্বভেি মন্ত্রক তলব
কভরভে। একটি মনাট োভবিল মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার মামলাে দ্রুত র্বচাভরর জনয োরভতর
আহ্বানভক পুনবিযক্ত কভর এবং পার্কস্তান সরকারভক োরভতর র্বরুভর্দ্ সন্ত্রাসবাভের জনয তার
র্নেন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুর্লভক অনুমর্ত না মেওোর প্রর্তশ্রুর্ত মমভন চলার আহ্বান জার্নভে তার হাভত
তু ভল মেওো হভেভে।
এই হামলাে অনযানয মচাদ্দটি মেি তাভের নাগর্রকভের হার্রভেভে। এই মেিগুর্লভত োরতীে
র্মিনগুর্ল সন্ত্রাসবাভের অবযাহত ববর্িক হুমর্কর কো র্বিভক স্মরণ কর্রভে, জাতীে এবং র্বভেিী
উেে মক্ষভেই র্নহতভের স্মরভণ স্মারক অনুষ্ঠাভনর আভোজন করভে। আভোজক সরকাভরর
ঊর্ধ্িতন সরকার্র প্রর্তর্নর্ধরা, ক্ষর্তগ্রস্তভের পর্রবাভরর সেসযরা এবং মবেঁভচ যাওো বযর্ক্তরা এই
মগৌরবমে অনুষ্ঠাভন অংিগ্রহণ করভবন।
এটি একটি গেীর মবেনার র্বষে ময এই জঘনয সন্ত্রাসী হামলার 13 বের পভরও, র্বভির 15টি
মেভির 166 েু ক্তভোগীর পর্রবার এেনও র্বচার মিভষর অভপক্ষাে রভেভে, পার্কস্তান অপরাধীভের
র্বচাভর আনভত সামানয আন্তর্রকতা মের্েভেভে।
26/11 র সন্ত্রাসী হামলাটির েক, পর্রচালনা এবং শুরু হভের্েল পার্কস্তার্ন েূ েন্ড মেভক।
মরকভডি রভেভে পার্কস্তাভনর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বীকার কভরর্েভলন ময সন্ত্রাসবােীভের পার্কস্তাভনর
েূ েন্ড মেভক পাঠাভনা হভের্েল। আমরা আবারও একবার পার্কস্তান সরকারভক র্ি-মান পর্রতযাগ
করার এবং এই েোবহ হামলার মোষীভের র্বচাভরর সামভন আনার জনয আহবান জানার্ি। এটা

শুধুমাে র্িকার হওো র্নরীহ পর্রবারগুর্লর প্রর্ত পার্কস্তাভনর জবার্ির্হর র্বষে নে, বরং একটি
আন্তজিার্তক বাধযবাধযকতাও বভট।
োরত সরকার েু ক্তভোগী এবং ির্হেভের পর্রবাভরর প্রর্ত নযাের্বচার পাওোর সবিাত্মক মচষ্টা
চার্লভে যাভব।
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