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প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ভারত-চীন সীমান্ত একালার পরররিরত রনয়য় প্রধানমন্ত্রীর বক্তবয
অন্তভভয রক্তর তাররখঃ 17 ই জুন 2020 রবয়কল 3:55 রপআইরব রিরি দ্বারা
রমত্র,
ভারত মাতার বীর সন্তানরা গালওয়ান উপতযকায় দিশ মাতায়ক রক্ষা করয়ত রগয়য় চভ ড়ান্ত
আত্মরবরলিান রিয়য়য়েন।
.দিয়শর দসবায় তায়ির এই বরলিানয়ক আরম প্রণাম জানাই, তায়ির উয়েয়শয আরম আমার শ্রদ্ধা
জ্ঞাপন কররে।
িুঃয়খর এই চরম সময়য় আমায়ির শহীিয়ির পররবায়রর প্ররত আরম আমার দশাক প্রকাশ কররে।
আজ সারা দিশ আপনায়ির পায়শ রয়য়য়ে, সারা দিয়শর অনুভভরত আপনায়ির সায়ে রয়য়য়ে।
শহীয়ির বরলিান দকায়নারিন রবফয়ল র্ায়ব না।
দর্ দকান রকয়মরই পরররিরত দহাক না দকন, দর্ দকান রকয়মরই পররয়বশ দহাকনা দকন ভারত
িৃঢ়তার সায়ে আত্মসম্মান রক্ষা করয়ব এবং দিয়শর প্ররতটি ইরি জরময়ক রক্ষা করয়ব।
ভারত ঐরতহযগতভায়ব শারন্তকামী দিশ, আমায়ির দিয়শর ইরতহাস হল শারন্তর ইরতহাস।
ভারয়তর আিশযগত মন্ত্র হলঃ- সমস্তঃ সুরখয়নাভবন্তু।
প্ররত র্ুয়গ আমরা সমগ্র মানবজারতর জনয শারন্ত এবং কুশলতা কামনা কয়র আসরে।
আমরা সবসময় আমায়ির প্ররতয়বশীর সায়ে সহয়র্ারগতা এবং বন্ধুত্বপভণয ময়নাভায়বর সায়ে ঘরনষ্ঠভায়ব
কাজ কয়র আসরে। সবসময় তায়ির উন্নরত এবং কলযাণ কামনা কয়র আসরে।
র্খনই কখনও মত পােযকয দিখা রিয়য়য়ে আমরা সবসময় দচষ্টা কয়ররে মতপােযকয দর্ন রববায়ি
পররণত না হয়, মতান্তর অবশযই দর্ন রববায়ি পররণত না হয়।

আমরা কখনই কাউয়ক প্রয়রারচত করররন, রকন্তু আমায়ির দিয়শর অখন্ডতা এবং সাবযয়ভৌমতয রনয়য়ও
দকানরিন আপস করররন।
র্খনই সময় এয়সয়ে, আমরা আমায়ির শরক্ত প্রিশযন কয়ররে, আমায়ির দিয়শর অখন্ডতা এবং
সাবযয়ভৌমতয রক্ষা করয়ত পারার সক্ষমতার প্রমাণ রিয়য়রে।
আত্মতযাগ এবং রশক্ষা আমায়ির জাতীয় চররত্র, রকন্তু একই সায়ে, আমায়ির জাতীয় চররয়ত্রর
আয়রকটি অংশ হল দশৌর্য এবং বীর্য।
আরম দিশয়ক আশ্বস্ত করয়ত চাই দর্, সসরনকয়ির বরলিান রবফয়ল র্ায়বনা।
আমায়ির কায়ে সবার উপয়র ভারয়তর অখন্ডতা এবং সাবযয়ভৌমতয, এবং তায়ক রক্ষা করার দেয়ক
দকউ আমায়ির বাধা রিয়ত পারয়ব না।
এই রবষয়য় কায়রা রদ্বধা বা দ্বন্দ্ব োকা উরচত নয়।
ভারত শারন্ত চায়, রকন্তু ভারতয়ক প্রয়রারচত করয়ল তার সিুত্তরও দিওয়া হয়ব।
আমায়ির বীর শহীি সসরনকয়ির জনয দিশ আজ গরবযত, আপনায়ির সবার কায়ে আমার আরজয দসই
সব বীর সন্তানয়ির শ্রদ্ধা জানাবার জনয িুরমরনয়ের নীরবতা পালন করুন।
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