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প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে সকয় া দ ৰ বৈঠক আয়োজন কয়ৰ ভাৰত-চীন সীমান্ত 
অঞ্চ ৰ পৰৰৰিৰত আয় াচনা কৰাৰ ৈায়ৈ 
জনু 19, 2020 
 
আমাৰ 20 জন সাহসী সসনা সদসযই  াডাখত সয়ৈবাচ্চ তযাগ কয়ৰ ৰকন্তু আমাৰ মাতৃভূৰমৰ প্ৰৰত 
সচাৱাসক ক এক ৰিক্ষা প্ৰদান কৰৰ যাে:  প্ৰধান মন্ত্ৰী 
আমাৰ অঞ্চ ৰ ৰভতৰৰ সকায়না বিনয ৈা আমাৰ সকায়না পষ্ট ৈন্দী সহাৱা নাই: প্ৰধান মন্ত্ৰী 
ভাৰয়ত িাৰন্ত আৰু ৈনু্ধত্ব ৰৈচায়ৰ, ৰকন্তু সাৈবয়ভৌৰমত্ব ৰক্ষা কৰায় া সয়ৈবাচ্চ কাযব: প্ৰধান মন্ত্ৰী 
সসনাৈাৰহনীক মুকৰ  অনুমৰত ৰদো বহয়ে সকয়  ধৰণৰ প্ৰয়োজনীে সখাজ স াৱাৰ ৈায়ৈ: প্ৰধান 
মন্ত্ৰী 
চৰকায়ৰ সীমান্ত অঞ্চ ৰ আন্তঃগাঠৰঁনৰ ৰৈকাি ওপৰত গভীৰ গুৰুত্ব ৰদয়ে আমাৰ সীমান্ত অৰধক 
সুৰৰক্ষত কৰাৰ ৈায়ৈ: প্ৰধান মন্ত্ৰী 
ৰাষ্ট্ৰীে সুৰক্ষাৰ আৰু আন্তঃগাঠৰঁন ৰনমবাণৰ ৈায়ৈ সকয় া প্ৰয়োজনীে সখাজ দ্ৰুতগৰতত অৈযাহত 
থাৰকৈ: প্ৰধান মন্ত্ৰী 
ৰাষ্ট্ৰীে দ ৰ সনতাসকয়  ৰনজৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত প্ৰকাি পয়ৰ চৰকাৰৰ বসয়ত ৰথে ৰদোৰ আৰু প্ৰধান 
মন্ত্ৰীৰ সনতৃত্বৰ ওপৰত ৰৈশ্বাস প্ৰকাি কয়ৰ 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে আজজ এখন সকৰলা দলে বৈঠক পাৰে জিজিও কনফাৰেন্স মগাৰ  
িােে-চীন সীমান্ত অঞ্চলে পজেজিজে আৰলাচনা কোে ৈাৰৈ। জৈজিন্ন োজননজেক দলে সিাপজেৰে 
এই বৈঠকে অংশগ্ৰহণ কৰে। 
 
সসনাৈাৰহনীৰ সাহস 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীজৰন উৰেখ কৰে মগ আজজ আজম সকৰলা একলৰ  জিে জদৰ াোঁ আমাে সীমান্ত েক্ষা কো 
মসনাে বসৰে আেু মেওোঁৰলাকে ৈীেত্ব আেু সাহসে ওপেে সমূ্পণণ জৈশ্বাস প্ৰকাশ কৰে। মেওোঁ এোও 
কে সকৰলা দলে বৈঠকে মগাৰ  মগ মেওোঁ স্বহীদসকলে পজেোলক জনজিে কজেৈ জৈচাৰে মগ সমগ্ৰ 
মদশ মেওোঁৰলাকে বসৰে জিে জদৰ । 
 
মপান প্ৰিৰম, প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে এো স্পষ্ট কৰে মগ আমাে অঞ্চলে জিেেে মকাৰনা ৈযজি ৈা পষ্ট ৈন্দী 
মহাৱা নাই। মেওোঁ কে মগ লািাখে আমাে জৈশজন সাহসী মসনাই জনজে প্ৰাণ েযা  কৰে মদশে 



ৈাৰৈ জকন্তু আমাে মােৃিূজমে ফাৰল চকু জদো সকলক এক জশক্ষা জদ গাে। মদৰশ মেওোঁৰলাকে সাহস 
আেু েযা  সদাৰে মনে োজখৈ। 
 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে কে মগ সমগ্ৰ মদশখৰন চীৰন এল এ জচ-ে মলাৱা মখাজে পো আঘাে পাইৰ  আেু 
মৰাজধে বহৰ । মেওোঁ জনজিে কৰে মগ আমাে মসনাৈাজহনীৰে সকৰলা কজেৰ  মদশে সেুক্ষাে ৈাৰৈ। 
জৈসৃ্তজে, জৰো ৈা প্ৰজেজৰো, িূজম, সমুদ্ৰ ৈা ৈােুে মগাৰ , আমাে মসনাৈাজহনীৰে সকৰলা প্ৰৰোজনীে 
পদৰক্ষপ বলৰ  মদশে সুেক্ষাে ৈাৰৈ। মেওোঁ উৰেখ কৰে মগ আমাে মদশখনে আজজে জদনে এৰন 
ক্ষমো আৰ  মগ মকাৰনও আমাে মাটিে এক ইজঞ্চে ফাৰলও চাৈনল সাহস কজেৈ মনাৱাৰে। মেওোঁ কে 
মগ আজজ, িােেীে ৈাজহনীে ক্ষমো আৰ  সকৰলা স্তেে এৰকলৰ  চলাচল কোে। এহাৰে, 
মসনাৈাজহনীক প্ৰৰোজনীে পদৰক্ষপ ল’ৈনল অনুমজে জদো বহৰ , আন হাৰে িােৰে জমমাংসাে মগাৰ  
চীনে সন্মখুে জনজে জিজে প্ৰকাশ কজেৰ । 
 
সীমান্ত আন্তঃগাঠৰঁন িৰিিা ী কৰা 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে মজাে জদৰে মগ িােৰে শাজন্ত আেু ৈনু্ধত্ব জৈচাৰে; জকন্তু সাৈণৰিৌজমত্ব েক্ষা কোৰ া 
সাৰৈণাচ্চ কেণ ৈয। মেওোঁ কে মগ চেকাৰে গুেুত্ব জদৰ  সীমান্ত অঞ্চলে আন্তঃ াোঁঠজন উন্নে কোে ওপেে 
আমাে সীমান্ত অজধক সুেজক্ষে কোে ৈাৰৈ। গুোঁজাে ুজৈমান, আধুজনক মহজলকপ্টাে, জমচাইল সুেক্ষা 
ৈযৱিা আেু আমাে মসনা আন প্ৰৰোজনে ৈাৰৈ মগা াে কো বহৰ । মশহেীো উন্নে আন্তঃ াোঁঠজনে 
দ্বাো এল এ জচ-ে চকু জদো ক্ষমো ৈৃজি বহৰ , মেওোঁ কে, এোও মগা  কজে মগ ইোে দ্বাো, 
আজম এল এ জচ-ে পজেজিজেে জৈষৰে অজধক জাজনৈ পাজেৰ াোঁ আেু োে ফলে উন্নে ধেৰণ 
জনেীক্ষণ আেু প্ৰজেজৰো কজেৈ পাৰোোঁ। আমাে মসনাই এজেো আ ৰে ৈাধা মনাৰপাৱা চলাচলে 
ওপেে নজে োৰখ, গাে ৈাৰৈ মকজেোৈা সংঘাে সৃজষ্ট হ’ৈ পাৰে। মেওোঁ উৰেখ কৰে মগ উন্নে 
আন্তঃ াঠোঁজন, কৰঠাে িূজমে মসনাে ৈাৰৈ সামগ্ৰী আে ুপ্ৰৰোজনীে ৈতুৰ ে মগা ান এজেো 
েুলনামূলকিাৰৱ সহজ বহ পজেৰ । 
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে মজাে জদৰে চেকাে প্ৰজেশ্ৰুজেে ওপেে মদশে আে ুইোে না জেকসকলে উন্নজেে 
ৈাৰৈ আেু কে মগ ৈাজণজয, সংৰগা  ৈা সন্ত্ৰাসৈাদে জৈৰোৰি গুোঁজ হওক, চেকাৰে সদাৰে কৰঠাে 
িাৰৱ জিে জদৰ । মেওোঁ জনজিে কৰে মগ োষ্ট্ৰীে সুেক্ষা আেু প্ৰৰোজনীে আন্তঃ াঠোঁজনে জনমণাণে ৈাৰৈ 
সকৰলা প্ৰৰোজনীে পদৰক্ষপ দ্ৰুে জেে চজল িাজকৈ। মেওোঁ পুনে সজুনজিে কৰে আমাে সীমান্ত 
েক্ষাে ৈাৰৈ আমাে মসনা ক্ষমো আেু এো মগ মেওোঁৰলাকক মকুজল অনুমজে জদো বহৰ  সকৰলা 
প্ৰৰোজনীে পদৰক্ষপ গ্ৰহণ কজেৈনল। 
 
েক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰী োজনাি জসৰে কে মগ মদশখৰন মকজেোও স্বহীদসকলে েযা  পাহজে নাগাে। জৈৰদশ 
জৈষেক মন্ত্ৰী িঃ এ  জেশংকৰে িােে আেু চীনে সীমান্ত পজেচালনাে চুজিে ওপেে এক 
সামজগ্ৰক েিয প্ৰদান কৰে, 2014 চনে প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে 1999 চনে মন্ত্ৰীপজেষৰদ জচনাি আেু 
মৰনাজনে কো সীমান্ত অঞ্চলে আন্তঃ াঠোঁজন উন্নেনে উচ্চেম আগ্ৰাসে জৈষৰে অৱ ে কৰে, আেু 



মশহেীো পজেজিজেে ৈণণনা জদৰে। 
 
ৰাষ্ট্ৰীে দ ৰ সনতাসক ৰ ভাষ্য 
 
োষ্ট্ৰীে দলে মনোসকৰল লািাখে মসনাৈাজহনীৰে প্ৰদশণন কো সাহসে প্ৰশংসা কৰে। মেওোঁৰলাৰক এই 
সংক ে সমেে প্ৰধান মন্ত্ৰীে মনেৃত্বে ওপেে জনজে জৈশ্বাস প্ৰকাশ কৰে আে ুচেকােে বসৰে জিে 
জদোে প্ৰজেশ্ৰুজে জদৰে। মেওোঁৰলাৰক এই পজেজিজেে বসৰে গুোঁজ জদোে ৈাৰৈ জনজে মে আেু মন্তৈয 
আ ৈঢ়াই। 
 
জমৰ চ মমো মৈনাজীৰে কে মগ মেওোঁে দল চেকােে বসৰে কৰঠােিাৰৈ জিে জদৰ । শ্ৰী জনজেশ 
কুমাৰে কে মগ মনো আেু দলসমূহে মাজে মকাৰনা প্ৰৰিদ িাজকৈ নালাৰ  জগ আন মদৰশ সজুৈধা 
ল’ৈ পাৰে। শ্ৰী জচো  পাচৱাৰন কে মগ প্ৰধান মন্ত্ৰীে মনেৃত্বে মদশখৰন সুেজক্ষে অনুিৱ কৰে। শ্ৰী 
উিৱ িাকৰেই প্ৰধান মন্ত্ৰীে প্ৰশংসা কৰে আেু কে মগ সমগ্ৰ মদশ এক আে ুপ্ৰধান মন্ত্ৰীে বসৰে 
জিে জদৰ । 
 
জমৰ চ ম াজনো  ান্ধীৰে কে মগ মনোসকল এজেোও অজ্ঞাে বহ আৰ  েিযে মক্ষত্ৰে আেু চেকােে 
প্ৰশ্ন কৰে েিয জেপ ণ  আে ুআন জৈষেে ওপেে। শ্ৰী শেদ পাৱাৰে কে মগ মসনাসকৰল অস্ত্ৰ বল 
ব জ ল মন নাই মসো আন্তঃোষ্ট্ৰীে চুজিৰে জনণণে কৰে আেু দলসমূৰহ এৰন জৈষেে সংৰৈদনশীলো 
সন্মান কোে প্ৰৰোজন। শ্ৰী কনৰেি চাংমাই কে মগ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে উত্তে পৈূে আন্তঃ াঠোঁজনে 
ওপেে কাম কজে আৰ  আেু মসো অৈযাহে িাজকৈ লাৰ । জমৰ চ মাোৱজেৰে কে মগ এো 
োজনীজে কোে সমে নহে আেু মেওোঁ প্ৰধান মন্ত্ৰীে বসৰে জিে জদৰ  মেওোঁ জগৰেই জসিান্ত লওক। 
শ্ৰী এম মক মষ্টজলৰন এই জৈষেে প্ৰধান মন্ত্ৰী িাষযে আদেজণ জনাই।  
 
প্ৰধান মন্ত্ৰীৰে মনোসকলক জনজে মে প্ৰকাশ কো আেু বৈঠকে িা  মলাৱাে ৈাৰৈ ধনযৈাদ জদৰে। 
 
নতুন ৰদল্লী 
জনু 19, 2020 
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