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সহ-কমীসকল,
ভাৰত মাতাৰ সাহসী সন্তানসকৱল উচ্চতম ব্ৰলিান ৰিৱে গেলোন উপতযকাত আমাৰ মাতৃ ভূ ৰমৰ
ৰক্ষাৰ ব্াৱব্।
মই এই গিশৰ প্ৰৰত গসোৰ ব্াৱব্ কৰা গতওঁৱলাকৰ এই ব্ৰলিানক নমন কৰৰৱোঁ।, মই গতওঁৱলাকক
আন্তৰৰকভাৱব্ শ্ৰদ্ধাঞ্জৰল জ্ঞাপন কৰৰৱোঁ।
এই িুখৰ কঠিন সময়য়, মই আমাৰ স্বহীিসকলৰ পৰৰয়াললল গমাৰ সমৱব্িনা জ্ঞাপন কৰৰৱোঁ।
আৰজ সমগ্ৰ গিশ আৱপানাৱলাকৰ লেত আৱে, গিশৰ অনুভূৰত আৱপানাৱলাকৰ লেত আৱে।
আমাৰ স্বহীিসকলৰ তযাে অথৱল নাৰ্ায়।
ৰৰ্ৱয়ই পৰৰৰিৰত হওক, ৰৰ্ৱয়ই পৰৰনীৰত হওক, ভাৰৱত ৰনজৰ গিশৰ আত্ম-সন্মান আৰু মাটিৰ
প্ৰৰতৱ া ইৰঞ্চৰ ৰক্ষা কৱ াৰভাৱব্ কৰৰব্।
ভাৰত এক শাৰন্ত-ৰপ্ৰয় গিশ। আমাৰ ইৰতহাস শাৰন্তৰ এক উিাহৰণ।
ভাৰতৰ মতািশযেত মন্ত্ৰ হহৱে – সমস্ত: সুখীনঃভেঃৱ া
প্ৰৰতৱ া গৰ্ােৱত, আৰম সমগ্ৰ মানে জাৰতৰ শাৰন্ত আৰু সমৃৰদ্ধ কামনা কৰৰ আৰহৱোঁ।

আৰম সিাৱয় ৰনজৰ চু ব্ুৰীয়াৰ লেত এক সহৱৰ্ােী আৰু ব্ন্ধুত্ব ধৰৱণ কাম কৰৰ আৰহৱোঁ। সিাৱয়
গতওঁৱলাকৰ ৰব্কাশ আৰু সমৃৰদ্ধ কামনা কৰৰৱোঁ।
আমাৰ মাজৰ ৰৰ্ৱয়ই প্ৰৱভি নাথাকক, আৰম সিাৱয় এয়া গচষ্টা কৰৰ আৰহৱো ৰ্াৱত এই প্ৰৱভি
ৰব্ব্ািলল পৰৰণত নহয়, প্ৰৱভি ৰব্ব্ািলল পৰৰণত হ’ব্ নালাৱে।
আৰম গকৰতয়াও আনক আমৰন নকৱৰাঁ, ৰকন্তু আৰম ৰনজৰ গিশৰ অখণ্ডতা আৰু সাব্যৱভৌমত্বৰ লেত
গকৰতয়াও সৰন্ধ নকৱৰাঁ।
গৰ্ৰতয়াই সময় আৰহৱে, আৰম ৰনজৰ শৰি প্ৰিশযন কৰৰৱোঁ, আমাৰ গিশৰ অখণ্ডতা আৰু
সাব্যৱভৌমত্বৰ ৰক্ষাৰ ব্াৱব্ আমাৰ ক্ষমতাৰ প্ৰিশযন কৰৰ।
তযাে আৰু ৰশক্ষা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰৰত্ৰৰ এক অংশ, ৰকন্তু এৱকই সময়ৱত, শৰি আৰু সাহৱসা
সমাৱনই আমাৰ গিশৰ চৰৰত্ৰ।
মই ৰনৰিত কৰৰব্ ৰব্চাৰৰৱো, আমাৰ গসনাসকলৰ এই তযাে অথৱল নাৰ্ায়।
ভাৰতৰ অখণ্ডতা আৰু সাব্যৱভৌমত্ব আমাৰ ব্াৱব্ সৱব্যাচ্চ, আৰু ইয়াক ৰক্ষা কৰৰব্লল গকাৱনও আমাক
ব্াধা ৰিব্ গনাোৱৰ।
এই ৰব্ষৱয় কাৱৰা গকাৱনা শংকা ব্া ৰচন্তা থাৰকব্ নালাৱে।
ভাৰৱত শাৰন্ত ৰব্চাৱৰ। ৰকন্তু ভাৰতক গজাকাই ল’গল, এক উপৰ্ুি উত্তৰ পাব্।
আমাৰ স্বহীি গসনাৰ তযােক হল আমাৰ গিশ গেৌৰোৰিত। মই আৱপানাৱলাক সকৱলাৱক িুই ৰমৰন ৰ
গমৌনতা ৰাৰখব্লল আৰু আমাৰ সাহসী সন্তানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জৰল ৰিব্লল অনুৱৰাধ কৰৰৱোঁ।
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