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‘জাতির তিিা’ বঙ্গবনু্ধ, শেখ মুতজবুর রহমানের জন্ম েিবাতষিকী 
উদযািে সমানরানহ প্রধােমন্ত্রী অংেগ্রহণ কনরনেে। 
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প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী আজ একটি ভিভিও বার্চ াে মাধযরম, ‘জাভর্ে ভির্া’ বঙ্গবনু্ধ, মেখ 
মুভজবুে েহমারনে জন্ম ের্বাভষচকী উদযািন সমারোরহ অংেগ্রহণ করেরেন। 

শ্রী মমাদী মেখ মুভজবুে েহমানরক গর্ ের্রকে একজন অনযর্ম মেষ্ঠ বযভিত্ব ভহরসরব বণচনা 
করেরেন এবং বরেরেন, “র্াে সাোটা জীবন আমারদে সকরেে কারে এক ভবোে অনুরপ্রেণা”।  

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মমাদী, বঙ্গবনু্ধরক  মেৌযচ, ভবশ্বাস এবং োভিে অনুিম প্রর্ীক ভহরসরব উরেখ করে 
বরেরেন ময, বাংোরদরেে ‘জাভর্ে ভির্া’ মসই সময়কাে যুভবকযবুর্ীরদে মদরেরক স্বাধীন কোে 
র্যারেরেে মুরখামভুখ হবাে জনয অনুপ্রাভণর্ করেভেরেন। 

প্রধানমন্ত্রী এই কথাে উরেখ করেরেন ময, ভকিারব এক দমনমূেক এবং কু্রে োসন-বযবস্থা সকে 
গণর্াভন্ত্রক মূেযরক অবরহো করে ‘বাংোে মাটি’-মর্ অনযারয়ে োজত্ব কারয়ম করেভেে এবং মস 
মদরেে নাগভেকরদে জীবন দভূবচসহ করে রু্রেভেে এবং ভকিারব বঙ্গবনু্ধ র্াে জীবরনে প্রভর্টি মুহুর্চ  
বাংোরদেরক ধ্বংস ও নেহর্যাে সময়কাে মথরক মবে করে এরন বাংোরদেরক একটি ইভর্বার্ক এবং 
উন্নভর্কামী সমাজ ভহরসরব প্রভর্ষ্ঠা কোে জনয ভনরজরক সমিচন করেরেন মসই কথাও ভর্ভন স্মেণ 
করেরেন। 

প্রধানমন্ত্রী বরেন, “বঙ্গবনু্ধ সমূ্পণচ রূরি িভেষ্কাে ভেরেন ময, ভহংসা এবং মনভর্বার্কর্া কখনই 
মকারনা মদরেে ভবকারেে ভির্ হরর্ িারেনা”। ভকন্তু বঙ্গবনু্ধে ধােণা এবং প্ররর্ষ্টা ভকেু মোরকে 
িেন্দ ভেেনা, যাো র্ারক আমারদে কাে মথরক ভেভনরয় ভনরয় মগরে”। 

শ্রী নরেন্দ্ররমাদী বরেরেন, “ ভকিারব সন্ত্রাস তর্ভে এবং োজনীভর্ে ও কূটনীভর্ে ভহংসাত্মক অস্ত্র 
বযবহাে একটি সমাজ ও একটি োষ্ট্ররক ধ্বংস করে, র্াে সাক্ষী আমো আভে। সাো ভবশ্বও এটা 
মদখরে ময, আর্ংকবাদ এবং ভহংসাে সমথচক সবরদেগুভে মকাথায় এবং মকান িভেভস্থভর্ে মরধয 
েরয়রে, অথর্ বাংোরদে োগার্াে িারব নরু্ন উচ্চর্ারক েুুঁ রর্ র্রেরে”। 

মেখ মভুজবুে েহমান মযেকম স্বপ্ন মদরখভেরেন মসই েকম মসানাে বাংো গঠরনে জনয বাংোরদরেে 
মানুষজন প্রভর্জ্ঞাবদ্ধর্াে সারথ োর্ভদন িভেেম করে র্রেরেন বরে প্রধানমন্ত্রী র্াে খুেী বযি 
করেরেন। 



বঙ্গবনু্ধে দ্বাো অনুপ্রাভণর্ হরয় মহামভর্ মেখ হাভসনাে মনরৃ্রত্ব একীিূর্ এবং ভবকাে মুেক নীভর্ে 
দ্বাো বাংোরদরেে উন্নভর্রক প্রধানমন্ত্রী প্রেংসা করেরেন।ভর্ভন বরেরেন ময, বাঙ্গোরদে অথচনীভর্রর্, 
অথবা  সামাভজক সূর্রকে বা ক্রীড়া জগরর্ এক নরু্ন মানদন্ড তর্ভে কেরর্ র্রেরে। প্রধানমন্ত্রী , 
ভবভিন্ন মক্ষরে মযমন, দক্ষর্া, ভেক্ষা, স্বাস্থয, মভহোরদে হারর্ অভধক ক্ষমর্া মদওয়া এবং 
মাইরক্রাভিনারে বাংোরদরেে অিূর্িূবচ প্রগভর্ে প্রেংসা করেরেন।     

প্রধানমন্ত্রী বরেরেন ময, “ভবগর্ করয়ক বেরে, িাের্ এবং বাংোরদে ভদ্বিাভক্ষক তমেীরর্ একটি 
স্বণচময় অধযায় ের্না করেরে এবং আমারদে অংেীদাভেত্বরক এক নরু্ন ভদো ও এবং ভদক খুরে 
ভদরয়রে, র্াে কােণ হে বনু্ধত্বিূণচিারব জটিে সীমাি সমসযারক সমাধান কোে েরক্ষয দইু মদরেে 
মরধয বভধচর্ ভবশ্বাসরযাগযর্া“। 

ভর্ভন আেও বরেরেন ময, বাংোরদে দভক্ষণ এভেয়া অঞ্চরেে মরধয িােরর্ে শুধুমাে বৃহত্তম বাভণজয 
অংেীদােী মদে নয়, র্াে সারথ ভবকারেে অংেীদােীও বরট। ভর্ভন দইু মদরেে মরধয ভবদযুৎ বন্টন, 
মেন্ডভেি িাইি োইন, সড়ক, মেে, ইন্টােরনট, আকােিথ ও জেিথ-এে মর্ সংরযাগ-বৃভদ্ধ 
মক্ষেগুভেে র্াভেকা উরেখ করেরেন, মযগুভে এমনভক দইু মদরেে মরধয আরো মবেী সংখযক মানুরষে 
মরধয মযাগারযাগ স্থািন কেরব।  

প্রধানমন্ত্রী উরেখ করেরেন ময দইু মদরেে ঐভর্হয এরসরে েবীন্দ্র নাথ ঠাকুে, কাজী নজরুে ইসোম, 
অস্তাদ আোউভিন খান, োেন োহ, জীবনানন্দ দাে এবং ঈশ্বে র্ন্দ্র ভবদযাসাগে মহােরয়ে মর্ 
বুভদ্ধজীবীরদে কাে মথরক। 

ভর্ভন বরেরেন ময, বঙ্গবনু্ধে মথরক প্রাপ্ত উত্তোভধকাে এবং অনুরপ্রেণা দইু মদরেে ঐভর্হযরক আরো 
বযািক, গিীে করেরে এবং বঙ্গবনু্ধে মদখারনা িথ গর্ দেক ধরে দইু মদরেে অংেীদােী, উন্নভর্ 
এবং সমৃভদ্ধে ভির্রক মিাি করেরে। 

দইু মদরেে আসন্ন উরেখরযাগয ঘটনা, আগামী বেরে বাংোরদরেে স্বাধীনর্াে 50 বেে এবং 2022 –এ 
িােরর্ে স্বাধীনর্াে 75 বেে উদযািনরক উরেখ করে প্রধানমন্ত্রী বরেরেন ময এই দইু মাইেরটান 
িাের্ এবং বাংোরদরেে ভবকােরক শুধুমাে একটি উচ্চর্ায় ভনরয় যারব র্াই নয় দইু মদরেে মরধয 

বনু্ধরত্বে বন্ধনরকও মজবুর্ কেরব বরে ভর্ভন আস্থােীে। 

ভনউ ভদভে 
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