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“আমান্তদর 20 জন র্ীর বসচনক লাদান্তে আত্মর্চলদান চদন্তেন্তেন সসইসন্তে যারা আমান্তদর 
মাতৃভূচমর প্রচত সিাে তুন্তল তাকার্ার দুুঃসাহস সদচেন্তেন্তে তান্তদরও উচিত চিক্ষা চদন্তে সেনুঃ” 
প্রধানমন্ত্রী  
“না সকউ আমান্তদর ভূেন্তের মন্তধে প্রন্তর্ি কন্তরন্তে নান্ততা আমান্তদর সকান্তনা সসনা বিচক দেল 
হন্তেন্তেুঃ” প্রধানমন্ত্রী 
“ভারত শান্তি ও সসৌহার্দ চায়, ন্তিি সবার আগে সাবদগভৌমতযঃ”প্রধানমন্ত্রী 
সকল রকন্তমর প্রন্তোজনীে পদন্তক্ষপ সনর্ার জনে সসনার্াচহনীন্তক মুক্তহস্ত প্রদান করা হন্তেন্তে”ঃুঃ 
প্রধানমন্ত্রী 
আমান্তদর সীমাে আন্তরা সুরচক্ষত রাোর জনে সীমাে এলাকাে সকল রকন্তমর চনমবাণ কাজন্তক 
প্রাধানে সদওো হন্তেন্তেুঃ প্রধানমন্ত্রী 
জাতীয় সরুক্ষা এবং পন্তরিাঠাগমা ন্তনমদাগে সিল পর্গক্ষপ দ্রুততার সাগে সনওয়া হগবঃপ্রধানমন্ত্রী 
সিল রাজননন্ততি র্লগুন্তলর সনতৃবৃন্দ সিাগরর পাগশ র্াড়াবার অঙ্গীিার িগরগে এবং প্রধানমন্ত্রীর 
সনতৃগের উপগর ন্তবশ্বাস স্থাপন িগরগেন।  

ভারত-ন্তচন সীমাি পন্তরন্তস্থন্তত ন্তনগয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নগরন্দ্র সমার্ী আজ ন্তভন্তিও িনফাগরগের মাধযগম 
এিটি সবদর্লীয় ববঠগির আহবান িগরন্তেগলন। ন্তবন্তভন্ন রাজননন্ততি র্গলর সভাপন্ততরা সসই ববঠগি 
অংশগ্রহে িগরন্তেগলন। 

 

 

বসনে র্াচহনীর সিৌযব 
 

প্রধানমন্ত্রী সরখাপাত িগর বগলগেন সে, আজ আমরা সিগল এিসাগে ভারতীয় বসনযবান্তহনীর পাগশ 
র্াাঁন্তড়গয়ন্তে োরা আমাগর্র সীমাি পাহাড়া ন্তর্গেন এবং তাগর্র সশৌেদ এবং বীেদর উপগর আমাগর্র 
সিগলর সমূ্পেদ ন্তবশ্বাস রগয়গে।ন্ততন্তন আরও বগলন সে সবদর্লীয় ববঠগির মাধযগম ন্ততন্তন শহীর্গর্র 
পন্তরবারবেদগি ন্তনন্তিত িরগত চান সে সারা সর্শ তাগর্র পাগশ রগয়গে। 

 
শুরুগত, প্রধানমন্ত্রী পন্তরষ্কার িগর বযাখযা িগর সর্ন সে, না সিউ আমাগর্র ভুখগে প্রগবশ িগরগে, 
নাগতা আমাগর্র সিাগনা সসনা সচৌন্তি সিউ র্খল িগরগে।আমাগর্র 20 জন বীর সোদ্ধা লার্াগখ চরম 
বন্তলর্ান ন্তর্গয়গেন ন্তিন্তু সসই সগঙ্গ োরা আমাগর্র মাতৃভূন্তমর প্রন্তত সচাখ তুগল সচগয়গে তাগর্রও 
উন্তচত ন্তশক্ষা ন্তর্গয়গে।গর্শ আজীবন তাগর্র সশৌেদ এবং বন্তলর্াগনর িো মগন রাখগব।  

 



প্রধানমন্ত্রী বগলগেন ে, প্রিৃত ন্তনয়ন্ত্রেগরখা বরাবর ন্তচন সে পর্গক্ষপ ন্তনগয়গে তার জনয সারা সর্শ 
আহত এবং কু্রদ্ধ। ন্ততন্তন সনতাগর্র আশ্বস্ত িগরগেন সে, আমাগর্র সসনারা সর্শগি রক্ষা িরার জনয 
সচষ্টার সিাগনা িসুর িগরন্তন। তা সসটা বসনয ন্তবস্তাগরই সহাি , প্রন্তত আক্রমে সহাি ,স্থল, জল ও 
অিরীগক্ষ সর্শগি রক্ষা িরার সমস্ত রিগমর প্রগয়াজনীয় পর্গক্ষপ গ্রহে িরা হগয়গে। ন্ততন্তন সজাগরর 
সাগে বগলগেন সে, আমাগর্র সর্শ বতদ মাগন সক্ষমতার এমন জায়োয় রগয়গে সে, িাগরার ক্ষমতা 
হগবনা আমাগর্র সর্গশর এি ইন্তি জন্তমর ন্তর্গি সচাখ তুগল তািাগত। ন্ততন্তন বগলগেন সে, ভারতীয় 
সসনাবান্তহনী এিই সাগে সীমানা সপগরাবারও ক্ষমতা রাগখ। এিন্তর্গি সেমন সসনাবান্তহনীগি মুক্তহস্থ 
প্রর্ান িরা হগয়গে সতমন্তন অনয ন্তর্গি ন্তচগনর সাগে ূটটনীন্ততি স্তগরর মাধযগম ভারত তার পন্তরষ্কার 
অবস্থান জান্তনগয় ন্তর্গয়গে। 

 

 
সীমান্তে চনমবান্তনর কাজ ত্বরাচিত করা হন্তে 

 

প্রধানমন্ত্রী সরখাপাত িগর বগলগেন সে, ভারত সবসময় শান্তি এবং সসৌহার্দ চায় ন্তিন্তু সবার আগে 
সাবদগভৌমতয বজায় রাখগত চায়। আমাগর্র সীমাি এলািার সরুক্ষগি ন্তনন্তিত িরার জনয সরিার 
সীমাি এলািায় ন্তনমদােগি প্রাধানয ন্তর্গয় োগি বগল প্রধানমন্ত্রী সরখাপাত িগরগেন।েুদ্ধ ন্তবমান, 
আধুন্তনি সহন্তলিপ্টার, ন্তমসাইল প্রন্ততরক্ষা বযবস্থা এবং সসনাবান্তহনীর জনয অনযানয প্রগয়াজনীয় বযবস্থা 
প্রর্ান িরা হগয়গে।সাম্প্রন্ততি উন্নত পন্তরিাঠাগমা বযবস্থার মাধযগম প্রিৃত ন্তনয়ন্ত্রে সরখা বরাবর 
সচৌন্তির্ারীর ক্ষমতাগি বৃন্তদ্ধ িরা হগয়গে। ন্ততন্তন বগলগেন, এর অন্ততন্তরক্ত, প্রিৃত ন্তনয়ন্ত্রে সরখা 
বরাবর ঘটনাবলী সম্পগিদ  আমরা উত্তমরূগপ অবেত আন্তে এবং ন্তনরবন্তেন্ন ভাগব সর্খভাল িরগত 
এবং উন্নততর ভাগব প্রন্ততন্তক্রয়া িরগত আমরা সক্ষম। এর আগে োগর্র েন্ততন্তবন্তধগত সিাগনা বাধা 
সর্ওয়া হয়ন্তন এখন সসটা বাধা সর্ওয়া হগে ফলত উগত্তজনার সৃন্তষ্ট হগে। ন্ততন্তন উগেখ িগরগেন সে, 
উন্নত পন্তরিাঠাগমার মাধযগম র্েূদম ভুখগে সসনাবান্তহনীর জনয অতযাবশযি ন্তজন্তনগসর সজাোন সহজতর 
হগয়গে।     
 
প্রধানমন্ত্রী সজাগরর সাগে সর্গশর এবং জনেগের িলযাগের জনয সর্গশর অঙ্গীিাগরর িো উগেখ 
িগরগেন এবং বগলগেন সে, তা সস বান্তেজয সহাি, বা সোোগোে অেবা সন্ত্রাস ন্তবগরাধী সহাি, 
সরিার বরাবর বাইগরর চাগপর মুগখ সসাজা হগয় র্াাঁন্তড়গয় রগয়গে। ন্ততন্তন সুন্তনন্তিত িগরগেন সে, 
সর্গশর সুরক্ষার জনয এবং প্রগয়াজনীয় ন্তনমদাগের জনয সিল প্রগয়াজনীয় পর্গক্ষপ গ্রহে িরা হগয়গে 
এবং দ্রুততার সাগে সস িাজ এন্তেগয় চগলগে। ন্ততন্তন সর্গশর সীমাি রক্ষায় ভারতীয় সসনাবান্তহনীর 
ক্ষমতার িো পুনরায় আশ্বস্ত িগরগেন এবং প্রগয়াজনীয় পর্গক্ষপ গ্রহগের জনয তাগর্র মুক্তহস্ত প্রর্ান 
িরা হগয়গে।     

 
প্রন্ততরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাে ন্তসং বগলগেন সে, সর্শ সিানন্তর্ন শহীর্গর্র িো ভুলগব না। ন্তবগর্শমন্ত্রী 
ি. এস. জয়শংির সীমাি পন্তরচালনায় ভারত এবং ন্তচগনর মগধয চুন্তক্তর এিটি সাধারে পেদগবক্ষে 
প্রর্ান িগরগেন, 1999  সাগল সিন্তবগনট অনুগমান্তর্ত ন্তচন্তিত সীমাি অিগল পন্তরিাঠাগমা ন্তবিাগশ 
সগবদাচ্চ অগ্রান্তধিার প্রর্াগন 2014 সাগল প্রধানমন্ত্রীর ন্তর্িন্তনগর্দশ সম্পগিদ  অবেত িগরগেন এবং 



সাম্প্রন্ততি ঘটনাবলীর ন্তবস্তান্তরত ন্তববরে ন্তর্গয়গেন।  

 
রাজননচতক দন্তলর সনতৃর্ৃন্তের র্ক্তর্ে 
 

রাজননন্ততির্গলর সনতৃবৃন্দ লার্াগখ বসনযবান্তহনীর সশৌেদ প্রর্শদগনর জনয তাগর্র অন্তভনন্তন্দত িগরগেন।এই 
প্রগয়াজনীয় সমগয় তারা প্রধানমন্ত্রীর সনতৃগের উপগর ন্তবশ্বাস সরগখগেন এবং এিসাগে সরিাগরর পাগশ 
র্াাঁড়াবার অঙ্গীিার িগরগেন। পন্তরন্তস্থন্ততগি সামলাবার জনয তারা তাগর্র ভাবনা – ন্তচিারও ন্তবন্তনময় 
িগরগেন।  

 
মমতা বযানযাজী বগলগেন সে তার র্ল সরিাগরর এিতার পাগশ র্ঢ়ৃতার সাগে র্াাঁন্তড়গয় রগয়গে। শ্রী 
নীন্ততশ কুমার বগলগেন সে, র্ল এবং সনতাগর্র মগধয এমন সিাগনা পােদিয োিা উন্তচত নয় ো 
এিতাগি নষ্ট িরগত পাগর এবং োর সুগোে বাইগরর সর্শ গ্রহে িরগত পাগর। শ্রী ন্তচরাে পাসওয়ান 
বগলগেন সে, প্রধানমন্ত্রীর সনতৃগে সর্শ ন্তনরাপগর্ রগয়গে। শ্রী উদ্ভব ঠািগর প্রধানমন্ত্রীর উেন্তসত 
প্রশংসা িগরগেন এবং বগলগেন সে, প্রধানমন্ত্রীর সাগে সারা ভারত এি ও অখে ।   

 
শ্রীমন্তত সসান্তনয়া োন্ধী বগলগেন সে, সনতারা ন্তবস্তান্তরত ন্তবষগয় এখগনা অন্ধিাগর রগয়গেন এবং 
সোগয়ন্দা র্প্তগরর ন্তরগপাটদ  এবং অনযানয সম্পন্তিদ ত ন্তবষগয় সরিারগি প্রশ্ন িগরগেন। শ্রী শরর্ পাওয়ার 
সজারাগরাপ িগরগেন সে, বসনয বান্তহনী অস্ত্র বহন িগরগে ন্তি িগরন্তন সস ন্তসদ্ধাি আিজদ ান্ততি চুন্তক্ত 
গ্রহে িরগব এবং র্লগুন্তলর এই ধরগনর ন্তবষগয়র সাগে জন্তড়ত সংগবর্নশীলতাগুন্তলগি সম্মান িরা 
র্রিার। শ্রী িনরাি সাংমা বগলগেন সে, প্রধানমন্ত্রী উত্তরপূবদ অিগল পন্তরিাঠাগমা ন্তনগয় িাজ িগর 
চগলগেন এবং সসটা চালু োিা আবন্তশযি। কুমারী মায়াবতী বগলগেন সে, এটা রাজনীন্তত িরার 
সময় নয়, প্রধানমন্ত্রী সে পর্গক্ষপই গ্রহে িরুননা সিন ন্ততন্তন তারর পাগশ রগয়গেন।সাম্প্রন্ততি সমসযা 
ন্তনগয় প্রধানমন্ত্রী বক্তবযগি শ্রী ্যান্তলন ্ােত জান্তনগয়গেন।    

 
ববঠগি অংশগ্রহে িরার জনয এবং তাগর্র মতামত ন্তবন্তনময় িরার জনয প্রধানমন্ত্রী সনতৃবৃন্দগি 
ধনযবার্ জ্ঞাপন িগরগেন। 
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