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প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'জাতিৰ তিিা' বংগবনু্ধ শ্বেইখ মুতজবুৰ ৰহমানৰ জন্ম 
শিবতষিকী উদযািন অনুষ্ঠানি অংশগ্ৰহণ  
মাৰ্চ  17, 2020  
 
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰে আজি এক জিজিঅ’ কনফাৰেন্স ম াৰে ‘িাজিে জিিা’ বংেবনু্ধ, 
মেইখ মুজিবুে েহমানে িন্ম শিবজষচকী অনুষ্ঠানি অংশ লে৷ 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মেইখ মজিবেু েহমানক জবেি শজিকাে মহান বযজিসকলে অনযিম বজুল আখযা 
জদোে লেৰি কে ম  ‘মিওঁে সমগ্ৰ িীৱন আমাে সকৰলাৰে বাৰব মপ্ৰেণাদােক৷’ 
 
বংেবনু্ধক মশৌ চ, জবোস আেু শাজিে অনুিম প্ৰিীক বুজল উৰেখ কজে প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰে কে 
ম  বাংলাৰদশে ‘িাজিে জিিা’েোকীৰে মসই সমেে  ুৱক– ুৱিীসকলক মদশে স্বাধীনিাে 
প্ৰিযাহ্বান গ্ৰহণে বাৰব মপ্ৰেণা ম াোইজিল৷  
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে লেৰি উৰেখ কৰে ম  জকদৰে এক দমনমূলক আে ুকৰ াে শাসন বযৱস্থাই সকৰলা 
েণিাজন্ত্ৰক মলূযৰবাধক উৰিক্ষা কজে ‘বাংলািূজম’ে ওিেি অনযাে কজে আজহজিল আেু ইোে 
মলাকসকলে িীৱন দজুবচসহ কজে িুজলজিল। বাংলাৰদশক জবধ্বস্ত আেু নেসংহােে অজি কষ্টকে 
অৱস্থাে িো মুজি জদোে লক্ষযৰে িথা এক ইজিবাৰ্ক িথা প্ৰেজিশীল সমাি েঢ় জদোে বাৰব 
জনিে িীৱনে প্ৰজিৰ া মূহূিচ  অিচণ কো বংেবনু্ধে িযােে কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে স্মেণ কৰে। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কে, "বংেবনু্ধ এই কথাি স্পষ্ট আজিল ম  ঘৃণা আেু মনজিবাৰ্ক মৰনািাৱ 
মকজিোও মকাৰনা মদশে উন্নেনে জিজি হব মনাৱাৰে৷ জকন্তু বংেবনু্ধে এই জৰ্িাধাোক একাংশ 
মলাৰক বে িাল মিাৱা নাজিল মসইসকৰল মিৰখিক আমাে িো দেূ কজেজিল৷"  
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কে, "আজম সকৰলাৰৱ মদজখ আৰিা ম  সন্ত্ৰাস, োিনীজি আে ুকূ নীজিে জহংসাত্মক 
হাজথোৰে মকৰনদৰে এখন সমাি আেু োষ্ট্ৰক ধ্বংস কৰে। সমগ্ৰ জবেই এইৰবাে মদজখ আজহৰি ম  
সন্ত্ৰাসবাদ আেু ইোে িৃৰষ্ঠাৰিাষকসকল এজিো ক’ি আৰি আে ু মকৰনদৰে আৰি, জ সমেি 
বাংলাৰদৰশ উন্নজি আেু অগ্ৰেজিে নিুন জশখেি উিনীি হহৰি৷" 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে বাংলাৰদশে মলাকসকৰল মেইখ মজিবুে েহমানে সৰিানে ‘মসানাে বাংলা’, 
মিওঁৰলাকে োষ্ট্ৰ জনমচাণে মক্ষত্ৰি জনিৰক উৰ্েচা কোৰ াক হল সৰিাজষ্ট প্ৰকাশ কৰে৷ 



মেইখ মুজিবুে েহমাৰন ‘মসাণে বাংলা’ েজঢ় মিালাে জ  সৰিান মদজখজিল, মসই সৰিানক 
বাস্তৱাজেি কোে কােৰণ বাংলাৰদশে মলাকসকৰল জনিৰক উৰ্েচা কোৰ াক হল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে 
সৰিাজষ্ট প্ৰকাশ কৰে। 
 
বংেবনু্ধে আদশচৰে অনুপ্ৰাজণি হহ অিিূচ জিমূলক িথা উন্নেনমুলক নীজিৰে মাননীে মেইখ 
হাজিনাে মনিৃত্বি বাংলাৰদশ উন্নজিে প্ৰশংসা কজে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে লেৰি কে ম  বাংলাৰদৰশ 
অথচনীজিৰেই হওক, অনযানয সামাজিক সূৰ্ক িথা ক্ৰীড়া মক্ষত্ৰৰিা নিুন মািকাঠি স্থািন কজেৰি৷ 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে দক্ষিা, জশক্ষা, স্বাস্থয, মজহলা সৱলীকেণ আেু কু্ষদ্ৰ জবিীে প্ৰজিষ্ঠানে দৰে জশিানি 
অিূিিূবচ সফলিা অিচ ন কোে বাৰব বাংলাৰদশক প্ৰশংসা কৰে৷ 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে কে, “জবেি মকই ামান বষচি িােি আেু বাংলাৰদৰশ জিিাজক্ষক সম্পকচ ে মক্ষত্ৰি 
এক মসাণালী অধযাে েৰ্না কজেৰি আেু দৰুো মদশে অংশীদাজেত্বই এক নিুন মাত্ৰা িথা িথ 
মদখুৱাইৰি৷ দৰুোখন মদশে মািি বজধচি জবোসে বাৰবই সীমাে মক্ষত্ৰি বহু িটিল জবষে 
িেস্পৰে বনু্ধত্বিূণচিাৰৱ মীমাংসা কজেৰি৷” 
 
মিও ঁকে ম  বাংলাৰদশ দজক্ষণ এজিোি িােিে মকৱল সবচবৃহৎ বযৱসাজেক সহৰ াজেিাই নহে, 
বেঞ্চ ই জবকাশ  াত্ৰাৰো সহৰ ােী হহ আজহৰি৷ মিওঁ দৰুোখন মদশে মািি জবদযুৎ জবিেণ, 
বনু্ধত্বিূণচ িাইিলাইন, িথ, মে’ল, ইণ্টােৰন , আকাশী িথে দৰে সহৰ াজেিামূলক মক্ষত্ৰে 
আৰলাকিাি কজে কে ম  এই মক্ষত্ৰসমূৰহ সংৰ াে বৃজি কোে লেৰি মদশে মলাকসকলে মািে 
সম্পকচ  আেু অজধক বজৃি কজেৰি৷ 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে দৰুো মদশে ঐজিহযে মক্ষত্ৰি েবীন্দ্ৰ নাথ  াকুে, কাজি নিেুল ইিলাম, ওষ্টাদ 
আলাউজিন খান, লালন োহ, িীৱনানন্দ দাস আেু ঈেেৰ্ন্দ্ৰ জবদযাসােেে দৰে বুজিিীজৱে কথা 
উৰেখ কৰে।৷  
 
মিও ঁকে ম  বংেবনু্ধে আদশচ আেু মপ্ৰেণাে ফলি দৰুোখন মদশে ঐজিহয অজধক জবসৃ্তি আেু 
সুদঢ়ৃ হহৰি। বংেবনু্ধে প্ৰদজশচি িথ অনুসেণ কজে ম াৱা দশকি দৰুোখন মদশে মািি 
অংশীদাজেত্ব, প্ৰেজি আেু সমৃজিে মক্ষত্ৰি দঢ়ৃ জিজি প্ৰজিজষ্ঠি হহৰি। 
 
প্ৰধানমন্ত্ৰী মমাদীৰে দৰুোখন মদশে অনােি ঐজিহাজসক ক্ষণে কথাও উৰেখ কজে কে ম  অহা 
বিে বাংলাৰদৰশ স্বাধীনিাে ৫০সংথযক বষচিূজিচ িালন কজেব আে ু ২০২২ বষচি িােৰি 
স্বাধীনিাে ৭৫সংখযক বষচিূজিচ িালন কজেব৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীে আস্থা প্ৰকাশ কৰে ম  এই দৰুো া 
ঐজিহাজসক কা চসূৰ্ীৰে িােি আেু বাংলাৰদশক উন্নজিে নিুন জশখেি উিনীি কোে লেৰি 
মদশ দখুনে মািি বনু্ধত্ব আেু অজধক সুদঢ়ৃ কজেব৷  

 
নিুন তদল্লী  
মাৰ্ি  17, 2020 

 
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. 

 
 


