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জম্ম ুও কাশ্মীরে নিনদিষ্ট ঘটিাবলীে উপরে মািবানিকারেে উচ্চ 
কনমশিারেে (ওএইচনিএইচআে) অনিরিে মখুপারেে দদওয়া 
নববনৃিে প্রিরে িংবাদ মািযরমে প্ররেে জবারব িেকানে 
মখুপারেে প্রনিনিয়া  
নিরিম্বে 02, 2021 

 
জম্মু ও কাশ্মীরে নিনদিষ্ট ঘটিাবলীে উপরে মািবানিকারেে উচ্চ কনমশিারেে (ওএইচনিএইচআে) 
অনিরিে মুখপারেে দদওয়া নববৃনিে প্রিরে িংবাদ মািযরমে প্ররেে জবারব িেকানে মখুপাে শ্রী 
অনেন্দম বাগনচ বরলিঃ 
 

"আমো জম্ম ুও কাশ্মীরে নিনদিষ্ট ঘটিাবলীে উপরে মািবানিকারেে উচ্চ কনমশিারেে 
(ওএইচনিএইচআে) অনিরিে মুখপারেে দদওয়া নববনৃিটি দদরখনি। 

 
নববৃনিটি নিনিহীি এবং িােরিে আইি প্ররয়াগকােী কিৃি পক্ষ এবং িুেক্ষা বানহিীে উপরে 
অমূলক অনির াগ। 

 
এটি আন্তঃিীমান্ত িন্ত্রািবাদ দেরক িােি দ  নিোপিাে চযারলরেে িম্মুখীি হরয়রি এবং জম্মু ও 
কাশ্মীে িহ আমারদে িাগনেকরদে মািবানিকারেে িবরেরক দমৌনলক অনিকাে ' জীবরিে 
অনিকাে'-এে উপরে প্রিাব দিরলরি দিই নবষরয় ওএইচনিএইচআে-এে িেি দেরক দবাঝাপড়াে 
অিারবেও নবশ্বািঘািকিা করে।  

 
 নিনষদ্ধ িন্ত্রািবাদী িংগঠিগুনলরক 'িশস্ত্র দগাষ্ঠী' নহরিরব উরেখ কোরক ওএইচনিএইচআে-এে 
িেি দেরক স্পষ্ট পক্ষপানিত্ব প্রদশিি করে।   

 

 

একটি গণিানন্ত্রক দদশ নহরিরব এবং এে িাগনেকরদে মািবানিকারে প্রচাে ও িুেক্ষাে অেীকােরক 
মািযিা নদরয় িােি িীমান্ত িন্ত্রাি দমাকানবলায় প্ররয়াজিীয় পদরক্ষপ গ্রহণ করে।   

 



দবআইনি কা িকলাপ (প্রনিরোি) আইি 1967 (ইউএনপএ)-ে মি জািীয় িেুক্ষা আইিগুনল 
িােরিে িুেক্ষা এবং িাবিরিৌমত্ব েক্ষাে জিয এবং এে িাগনেকরদে িুেক্ষা নিনিি কোে জিয 
িংিদ দ্বাো প্রণীি হরয়নিল।   

 
নববৃনিরি উরেখ কো বযনিরক দগ্রপ্তাে এবং পেবিীকারল আটক কো িমূ্পণি রূরপ আইি দমরি 
কো হরয়রি।  

 
িােিীয় কিৃি পক্ষ অনিকারেে ববি প্ররয়ারগে উপরে িয়, আইি লঙ্ঘরিে নবরুরদ্ধ কাজ করে । 
এই েকরমে িকল কা ি করঠাে িারব আইি দমরি কো হয়।   

 
মািবানিকারেে উপরে িন্ত্রািবারদে দিনিবাচক প্রিাব িম্পরকি  আেও িারলািারব দবাঝাে জিয 
আমো ওএইচনিএইচআে-এে কারি আনজি  জািানি।"  
 

নিউ নদনে  

নিরিম্বে 02, 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. 

 


