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"ভাৰতীয় সংসদে, এক সমূ্পৰ্ণ তকণ  আৰ ুআদ াচনাৰ পিছত, সংদ াধনী আইন জাপৰ কপৰপছ  কৃপি 
খণ্ডৰ সম্বন্ধীয়। এই সংদ াধদন বপধণত বজাৰ উি পি প্ৰোন কদৰ আৰ ু কৃিকসক ক বপধণত 
নমনীয়তা প্ৰোন কদৰ। এই আইদন অৰ্ণননপতক আৰু িপৰদৱ গত বহন ী  কৃপিৰ বাদবও বাট মুকপ  
কদৰ। 
 
ভাৰতৰ পকছুমান অং ৰ কৃিকৰ এক অপত সৰ ুভাগৰ এই সংদ াধনৰ পবিদয় পকছু সদেহ আদছ। 
প্ৰপতবােকাৰীসক ৰ আদৱগক সন্মান জনাই, ভাৰত চৰকাদৰ ফতওঁদ াকৰ প্ৰপতপনপধসক ৰ সসদত 
আদ াচনাৰ এক ক্ৰম আৰম্ভ কপৰদছ। ফকন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসক  এই মীমাংসাত অং গ্ৰহৰ্ কপৰদছ, আৰ ু
ইপতমদধে এঘাৰটা ফতদন আদ াচনা সহদছ। চৰকাদৰ আইনসমূহ স্থপগত ৰাপখবন  মাপি সহদছ, পি 
ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীদয়ও স্বীকাৰ কপৰদছ। 
 
তৰ্াপি, এয়া েভুণ াগেজনক পকছুমান নেস্তস্বাৰ্ণ ৰ্কা ফগাদট এই প্ৰপতবােত পনজৰ উদে ে ব ৱৎ 
কপৰবন  ফচষ্টা কৰা ফেপখ, আৰু ইয়াক চুেত কপৰবন  ফচষ্টা কৰা। এয়া জানুৱাৰী 26, ভাৰতৰ 
গৰ্তন্ত্ৰ পেৱসত অসাধাৰৰ্ভাদৱ ফেখা িায়। এক অভীষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় স্মৰৰ্, ভাৰতৰ সংপবধানৰ 
উদধাধনীৰ বাপিণকী, ক পিত সহপছ , আৰু ভাৰতৰ ৰাজধানীত পহংসা আৰু ধ্বংস সংঘটিত হয়। 
 
পকছুমান এদন নেস্তস্বাৰ্ণ ফগাদত ভাৰতৰ পবৰুদধ আিঃৰাষ্ট্ৰীয় সমৰ্ণন চ না কপৰবন  ফচষ্টা কপৰদছ। 
ফতদন েষু্ট চক্ৰৰ উচটপনত, পবশ্বৰ পকছুমান অং ত মহাত্মা গান্ধীৰ মূপতণ  ধ্বংস কৰা সহদছ। এয়া 
ভাৰতৰ বাদব আৰু সকদ া ঠাইৰ সভে সমাজৰ বাদব েখুজনক। 
 
ভাৰতীয় আৰক্ষী বাপহনীদয় এই প্ৰপতবােসমূহ অপত সহন ী তাদৰ িপৰচা ন কপৰদছ। এয়া উদেখ কৰা 
উপচত ফি আৰক্ষীত ফসৱা প্ৰোন কৰা বহুদতা িৰুুি আৰু মপহ াক  াৰীপৰকভাদৱ আক্ৰমৰ্ কৰা 
সহদছ, আৰু পকছুমান ফক্ষত্ৰত অস্ত্ৰদৰ খুচা আৰ ুগুৰুতৰভাদৱ আহত কৰা সহদছ। 
 



আপম এয়া উদেখ কপৰব পবচাদৰা ঁ ফি এই প্ৰপতবােসমূহ ভাৰতীয় গৰ্তাপন্ত্ৰক নীপত আৰু ৰাজনীপত, 
এই সমসো সমাধানৰ ফক্ষত্ৰত চৰকাৰ আৰু কৃিক ফগাটৰ ফপ্ৰদচষ্টাৰ প্ৰসংগত ফচাৱা হওক। 
 
এদন পবিয়ৰ ওিৰত মিবে পেয়াৰ আগদত, আপম ফজাৰ পেদছা ঁিাদত তৰ্েদবাৰ পনপিত কপৰ  য়, 
আৰু পবিয়দটাৰ পবিদয় এক সঠিক বুজপন  য়।  চাঞ্চ েকৰ চপচদয়  পমপিয়া ফহচদটগ আৰু মিবেৰ 
ফ াভ, পবদ িনক তাৰকা আৰু আদন কৰা, সঠিক বা োপয়ত্ব ী  নহয়।" 
 
#IndiaTogether 
#IndiaAgainstPropaganda 
 
নিুন তদল্লী 
শেব্ৰুৱাৰী 03, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English 

on MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


