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ଦ୍ଵାଦଶ ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ୟୁନଅିନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ ସଂଳାପର 

ମିଳିତ ରେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 
ନଭେମ୍ବର 19, 2020 

19 ନଭେମ୍ବର 2020 ଭର ୋରତ ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ (EU) ମଧ୍ୟଭର ଦ୍ୱାଦଶ କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ ବାର୍ତ୍ତା 

େର୍ଚତୁ ୁଆଲ ମାଧ୍ୟମଭର ଆଭୟାଜିତ କରାଯାଇଥଲିା। ୋରତ-ଇୟୁ ରଣନୀତିକ ୋଗିଦାରୀର ଏହ ିଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ଉପାଦାନ 

ଉପଭର ଘନିଷ୍ଠ ସହଭଯାଗ ଏବଂ ସମନ୍ ୱୟ ଜାରି ରଖବିା ପାଇ ଁଏହ ିବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସଭୁଯାଗ ଥଲିା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧଭର 

ଲଭେଇଭର ଉେୟ ୋରତ ଏବଂ ଇୟୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମଥତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଭନଇଥଭିଲ। 

 

ସୀମାଭର ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇ ଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମଥତକଙ୍କ ବୁବହାର ସହତି ୋରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିଜର 

ସମସ୍ତ ରୂପ ଏବଂ ଅେିବୁକି୍ତଭର ଦୃେ ନିନ୍ଦା କରିଥଭିଲ। ୟୁଭରାପୀୟ ୟୁନିଅନର ସଦସୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କଠାଭର ଭହାଇଥବିା 

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ୋରତ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହତି ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମଭବଦନା ଜଣାଇଛି। 26/11 ମମୁ୍ବାଇ, 

ପଠାନଭକାଟ ଏବଂ ଫୁଲୱାମା ସହତି ୋରତଭର ଭହାଇଥବିା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଇୟୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ 

ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧଭର ଲଭେଇଭର ୋରତର ଭଲାକମାନଙୁ୍କ ତଥା ସରକାରଙୁ୍କ ନିଜର ସମଥତନ ଜଣାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦ 

ବିଭରାଧଭର ବୁାପକ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ େଙ୍ଗଭର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଭଯାଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶୁକତା ଉପଭର ୋରତ 

ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ ସଂଘ ଗରୁୁତ୍ୱାଭରାପ କରିଛନି୍ତ। ଭସମାଭନ ପଣୁ ିପ୍ରମାଣତି କରିଛନି୍ତ ଭଯ ହଂିସା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ 

ଅପରାଧୀଙୁ୍କ ନୁାୟ ଦିଆଯିବା ଅତୁନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ। 

 

ବାର୍ତ୍ତାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଭନ ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭମାଦିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସଷିୃ୍ଟ୍ ଭହାଇଥବିା ବିପଦର 

ସମୀକ୍ଷା କରିଥଭିଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭନଟୱକତ ବିଭରାଧଭର ମିଳିତ କାଯତୁ ାନୁଷ୍ ଠାନର ଆବଶୁକତା ଉପଭର 

ଗରୁୁତ୍ୱାଭରାପ କରିଥଭିଲ। ଭସମାଭନ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ଭଦଶ ଉପଭର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇ ଁ ଭସମାନଙ୍କ ଅଧୀନଭର 

ଥବିା ଭକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବୁବହାର ନଭହବା ପାଇ ଁତୁରନ୍ତ, ସ୍ଥାୟୀ ତଥା ଅପରୂଣୀୟ କାଯତୁ ାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ 

ଭଦଶର ଜରୁରୀ ଆବଶୁକତା ଉପଭର ଭସମାଭନ ମଧ୍ୟ ସରୂ୍ଚାଇ ଭଦଇଛନି୍ତ। 

 

ୋରତ ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ ସଂଘ ମହଜଦୁ ଥବିା ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ର୍ଚୁାଭଲଞ୍ଜ ୍ଉପଭର ବିର୍ଚାର ଗଡ଼ିୁକ ଉପଭର ମତ 

ବିନିମୟ କରିଥଭିଲ, ଭଯଉଥଁଭିର ଉଗ୍ର ସଂସ୍କାରବାଦ ଏବଂ ହଂିସକ ଅତିବାଦର ଆଥକି ମକୁାବିଲା କରିବା ତଥା 

ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁବହାରକୁ ମକୁାବିଲା କରିବା େଳି କାଯତୁ  ପାଇ ଁଇଣ୍ଟଭନତଟଭର ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ର୍ଚୁାଭଲଞ୍ଜ ୍ଉପଭର 

ମତ ବିନିମୟ କରିଥଭିଲ। ଏହ ି ର୍ଚୁାଭଲଞ୍ଜର ମକୁାବିଲା କରିବାଭର ଭସମାଭନ ସହଭଯାଗକୁ ଦୃେ କରିବାକୁ ସହମତ 

ଭହାଇଥଭିଲ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଭନ ଭକଭତକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଗାଷ୍ ଠୀ ଏବଂ ବୁକି୍ତବିଭଶଷଙ୍କ ନାମ ସହତି ଆତଙ୍କବାଦ 

ମକୁାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁ ଏକ ଉପକରଣ ୋବଭର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପଭର ମଧ୍ୟ ଆଭଲାର୍ଚନା କରିଥଭିଲ। ଆତଙ୍କବାଦ 

ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ଆଭଲାର୍ଚନାକୁ ବୋଇବା ପାଇ ଁୟୁଭରାଭପାଲ ସହିତ ୋରତୀୟ ଏଭଜନ୍ି ିଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁଭରାପୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ 



ମଧ୍ୟଭର ସହଭଯାଗକୁ ଗେୀର କରିବାର ଉପାୟ ଉପଭର ଭସମାଭନ ଆଭଲାର୍ଚନା କରିଥଭିଲ। ଏହ ି ପରିଭପ୍ରକ୍ଷୀଭର, 

ଭସମାଭନ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ମକୁାବିଲା କରିବାଭର ୋରତୀୟ ଏବଂ ୟୁଭରାପୀୟ 

ସଂଘର ଆଇନ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧକିାରୀମାନଙୁ୍କ ସମଥତନ କରିବା ପାଇ ଁୟୁଭରାପଲ ଏବଂ ୋରତୀୟ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବୁୁଭରା 

େିତଭର ଏକ କାଯତୁ  ବୁବସ୍ଥା ଉପଭର ର୍ଚାଲିଥବିା ବୁଝାମଣାକୁ ଉଭେଖ କରିଛନି୍ତ। 

 

ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ମଞ୍ଚଭର ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧଭର ସହଭଯାଗ ଉପଭର ଆଭଲାର୍ଚନା କରିବାର ସଭୁଯାଗ ପ୍ରଦାନ 

କରିଲା, ଅଥତାତ ଆଥକି ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଭଫାସତ, ଭ୍ଲାବାଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ ଭଫାରମ ୍ ଏବଂ ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଚ୍ଚ 

ସ୍ତରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ନିଭରାଧୀ ସପ୍ତାହ 2021 ଏବଂ ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ଵଜନିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ରଣନୀତି ସହତି 

ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର (UN) ର ଆଗାମୀ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଭଟ। 

 

ଆତଙ୍କବାଦ ବିଭରାଧୀ ବାର୍ତ୍ତାର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ସିଙ୍ଘୱ,ି କାଉଣ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦ, ୋରତର ଭବୈଭଦଶକି 

ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଂଯକୁ୍ତ ସର୍ଚିବ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା ନୀତି, ୟୁଭରାପୀୟ ଭବୈଭଦଶକି କାଯତୁ  ଭସବାର ନିଭଦତଶକ ଶ୍ରୀମତୀ ଭଜାନାଭକ 

ବାଲଭଫାଟତ ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଭର କରିଥଭିଲ। 

ନୂଆ ଦଲି୍ଲୀ 

ନରଭମ୍ବର 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. 

 

 


