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19 জুন 2020 তে অনুষ্ঠিে সর্বদলীয় বর্ঠকের উপর ষ্ঠর্র্ৃষ্ঠে
জুন 20,2020
গেোল সর্বদলীয় বর্ঠকে (এষ্ঠপএম) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েরা মন্তর্য ষ্ঠনকয় তোন তোন মহকল
ক্ষষ্ঠেের র্যাখ্যা তদওয়ার তেষ্টা হকয়কে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পষ্ঠরষ্কার র্কলকেন তে প্রেৃ ে ষ্ঠনয়ন্ত্রণকরখ্া (এলএষ্ঠস) লঙ্ঘন েরার তে তোন
প্রেষ্টার ষ্ঠর্রুকে দৃঢ়ভাকর্ জর্ার্ তদওয়া হকর্। প্রেৃ ে অকথব ষ্ঠেষ্ঠন অেীকে এই ধরকণর েযাকলকের প্রষ্ঠে
অর্কহলা েরার ষ্ঠর্পরীকে এখ্ন প্রেৃ ে ষ্ঠনয়ন্ত্রণকরখ্া ভঙ্গ েরার তে তোন তেষ্টার ষ্ঠর্রুকে ভারেীয়
সামষ্ঠরে র্াষ্ঠহনীর

েু ড়ান্তভাকর্ র্াধ তদওয়ার সক্ষমোর উপর ষ্ঠর্কেষভাকর্ তজার ষ্ঠদকয়কেন।

সর্বদলীয় বর্ঠকে এই েথযও তদওয়া হয় তে এই সময় বেষ্ঠনে সামষ্ঠরে র্াষ্ঠহনী র্ৃহত্তর েষ্ঠি ষ্ঠনকয়
একসষ্ঠেল এর্ং ভারকের জর্ার্ ষ্ঠেল োর সমানুপাষ্ঠেে। প্রেৃ ে ষ্ঠনয়ন্ত্রণ তরখ্া লঙ্ঘকনর ষ্ঠর্ষকয় পষ্ঠরষ্কার
র্লা হকয়কে তে 15ই জুন গালওয়াকন ষ্ঠহংসার ঘটনা ঘটার োরণ প্রেৃ ে ষ্ঠনয়ন্ত্রণ তরখ্া র্রার্র
বেষ্ঠনে পকক্ষর োঠাকমা ষ্ঠনমবাণ েরার তেষ্টা এর্ং এই ধরকণর োজ তথকে ষ্ঠর্রে থাোর অনুকরাধ
প্রেযাখ্যান েরা।
সর্বদলীয় বর্ঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েরা মন্তকর্যর তেন্দ্র ষ্ঠর্ন্দু ষ্ঠেল 15ই জুকনর
ঘটনা োকে ভারেীয় সামষ্ঠরে র্াষ্ঠহনীর 20 জন েমীর জীর্নহাষ্ঠন হয়।
নেো প্রষ্ঠেহে েরকে আমাকদর সেস্ত্র র্াষ্ঠহনীর তেৌেব

গালওয়াকনর

তসখ্াকন বেষ্ঠনে র্াষ্ঠহনীর

এর্ং তদেকপ্রকমর ভূ ষ্ঠমোর প্রষ্ঠে মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী ভার্াকর্গপূণব শ্রো জ্ঞাপন েকরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পেবকর্ক্ষণ র্কল তে আমাকদর সেস্ত্র
র্াষ্ঠহনীর র্ীরকের ফলস্বরূপ প্রেৃ ে ষ্ঠনয়ন্ত্রণ তরখ্ায় আমাকদর অষ্ঠধোরভু ি ষ্ঠদকে তোন বেষ্ঠনে
উপষ্ঠিষ্ঠে তনই। 16 ষ্ঠর্হার তরষ্ঠজকমকের বসনযকদর আ্মতেযাগ তসই ষ্ঠদন োঠাকমা ষ্ঠনমবাণ েরার বেষ্ঠনে
প্রকেষ্টা র্যথব েকরষ্ঠেল এর্ং এই িাকন প্রেৃ ে ষ্ঠনয়ন্ত্রণ তরখ্া লঙ্ঘন েরার প্রকেষ্টাও প্রষ্ঠেহে েকরষ্ঠেল।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েথায় “ োরা আমাকদর ভূ খ্কের সীমানা লঙ্ঘন েরার তেষ্টা েকরষ্ঠেল োকদর
আমাকদর সাহসী ভূ ষ্ঠমপুত্ররা উপেুি ষ্ঠেক্ষা ষ্ঠদকয়কে”- ো সংকক্ষকপ আমাকদর সেস্ত্র র্াষ্ঠহনীর আষ্ঠ্মতে
বর্ষ্ঠেষ্ট এর্ং মুলযকর্াধ সম্পকেব েথা র্কল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও তজার ষ্ঠদকয়কেন, “ আষ্ঠম

আপনাকদর ষ্ঠনষ্ঠিে েরকে োই তে আমাকদর সীমান্ত রক্ষা েরকে আমাকদর সেস্ত্র র্াষ্ঠহনী তোন
পদকক্ষপ ষ্ঠনকেই

ষ্ঠপেু পা হকর্ না”।

ভারকের ভূ খ্ে েেখ্াষ্ঠন ো ভারকের মানষ্ঠেত্র তথকেই পষ্ঠরস্কার।এই সরোর োর প্রষ্ঠে দৃঢ়ভাকর্
এর্ং অটলভাকর্ অঙ্গীোরর্ে। োই তহাে না তেন তর্আইষ্ঠনভাকর্ ষ্ঠেেু দখ্লীেৃ ে ভূ খ্ে রকয়কে, গে
60 র্েকর ষ্ঠেভাকর্ 43,000 তস্কায়ার ষ্ঠেকলাষ্ঠমটার ষ্ঠর্ষ্ঠভন্ন পষ্ঠরষ্ঠিষ্ঠের অধীকন দখ্ল হকয়কে তসই
র্যাপাকর সর্বদলীয় বর্ঠে সংকক্ষকপ পুঙ্খনাপুঙ্খ র্ণবণা েকরকে োর সম্বকে এই তদে েকথষ্ট সকেেন।
েখ্ন আমাকদর সাহসী বসষ্ঠনেরা আমাকদর সীমান্ত রক্ষা েরকে েখ্ন এটা খ্ুর্ দুভবাগযজনে তে
োকদর মানষ্ঠসে অর্িা দুর্বল েরকে এেটি অপ্রকয়াজনীয় ষ্ঠর্েেব বেষ্ঠর েরা হকয়কে। েষ্ঠদও এই
জােীয় সংেকটর সময় সর্বদলীয় বর্ঠকের মূল

আকর্গটি ষ্ঠেল সরোর এর্ং সেস্ত্র র্াষ্ঠহনীর প্রষ্ঠে

দ্ব্যথবহীন সমথবন। আমরা দৃঢ় ষ্ঠর্শ্বাসী তে তোন রেম উকেেয প্রকণাষ্ঠদে প্রোর ভারেীয় জনগকণর
ঐেযকে দুর্বল েরকে পারকর্ না।
ষ্ঠনউ ষ্ঠদষ্ঠি
জুন 20,2020
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