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વડાપ્રધાન ભાગ લે છે 
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આિે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદીએ તવડીયો સંદેશ મારફિ ‘જાતિર તિિા’ બંગબંધુ શેખ મુતિબુર રેહમાનની 
િન્મ શિાબ્દીની ઉિવણીઓમાં ભાગ લીધો હિો. 
 

શ્રી મોદીઓ શેખ મુતિબુર રેહમાનને અંતિમ સદીના ંસૌથી મહાન વ્યતતિઓ િૈકીનાં એક ગણાવ્યા હિા, અને 
કહ્ુ ંહિંુ કે, “િેઓનુ ંસમગ્ર જીવન આિણા બધા માટે તવિુલ પ્રેરણારૂિ છે.” 

બંગબંધુન ેહહમિ, દૃઢ પ્રતિતિ અને શાંતિતપ્રય ઋતિ િુરુિ િરીક ેવણચવિા, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદીએ કહ્ું હિંુ 
કે બાંગ્લાદેશનાં “જાતિર તિિા” એ દેશને સ્વિંત્ર કરવાનાં િડકારોનો સામનો કરવા િે વખિનાં યુવાધનને પ્રેરણા 
આિી હિી. 

વડાપ્રધાને િણાવ્યંુ હિંુ કે કેવી રીિે દમનકારી અને ક્રૂર શાસનિંત્ર દ્વારા િમામ લોકિાંતત્રક મૂલ્યોન ેઅવગણીને 
‘બાંગ્લા ભૂતમ’ િર અન્યાયી શાસન લાગું કયુું હિંુ અન ેિેન ેલાકોનો તવનાશ કયો હિો અને યાદ અિાવી હિી 
કે તવનાશ અને માનવસંહારનાં િબતકામાંથી બાંગ્લાદેશને બહાર કાઢવા બંગબંધુએ કેવી રીિે િેઓનાં જીવનની 
પ્રત્યેક ક્ષણને અિચણ કરી હિી અને િેન ેસકારાત્મક અને પ્રગતિશીલ સમાિ બનાવ્યો હિો. 

વડાપ્રધાને કહ્ુ ંહિંુ કે, "બંગબંધુ િદ્દન સ્િષ્ટ હિા કે ધૃણા અને નકારાત્મકિા કોઇિણ દેશનો કદાિી િાયો ન 
બની શકે. િરંિુ બંગબંધુનાં તવર્ારો અને પ્રયાસો કેટલાક લોકોન ેગમિા ન હિા િેઓએ િેમન ેઆિણી િાસેથી 
તછનવી લીધા હિા." 

શ્રી નરેન્ર મોદીએ કહ્ું હિંુ કે, "આિણે બધા સાક્ષી છીએ કે આિંકવાદ અને હહસાને રાિકારણ અને 
મુત્સદ્દીગીરીનાં હતથયારો બનાવવાથી કેવી રીિે સમાિ અન ેરાષ્ટ્રનો નાશ થાય છે. તવશ્વ િણ િોઇ રહ્ું છે કે 
આિંકવાદ અને હહસાનાં સમથચકો હાલમાં તયા ંરહેલા છે અને કઇ તસ્થતિમા ં િેઓ છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ નવી 
ઉંર્ાઇઓ હાંસલ કરી રહ્ો છે.” 

શેખ મુતિબુર રેહમાનનાં ‘સોનાર બાંગ્લા’ બનાવવાનાં સિના અનુસાર િેઓનાં રાષ્ટ્રનુ ં તનમાચણ કરવા 
બાંગ્લાદેશનાં લોકો દદવસ અન ેરાિ િુરુિાથચ કરી રહ્ા છે િે િોઇન ેવડાપ્રધાને ખુશી વ્યતિ કરી હિી. 



મહામતહમ શેખ હતસનાની આગેવાનીમાં સમાવેશક અને તવકાસલક્ષી નીતિઓ સાથે બંગબંધુથી પ્રેદરિ 
બાંગ્લાદેશની પ્રગતિનાં વડાપ્રધાને વખાણ કયાચ હિા. િેણે વધુમાં ઉમેયુું હિંુ કે બાંગ્લાદેશ અથચિંત્ર, અન્ય 
સામાતિક સૂર્કાંકો કે ખેલકૂદ હોય િે િમામમા ં નવા તસમાંકનો હાંસલ કરી રહ્ો છે. વડાપ્રધાને કૌશલ્યો, 
તશક્ષણ, આરોગ્ય, મતહલા સશતતિકરણ અને માઇક્રોફાઇનાન્સ િેવા ઘણા ક્ષેત્રોમા ં બાંગ્લાદેશની અભૂિિૂવચ 
પ્રગતિની પ્રશંસા કરી હિી. 

િટીલ સીમાની સમસ્યાઓ તમત્રિાથી હલ કરવા બન્ને દેશો વચ્ર્ેનાં વધિા તવશ્વાસન ેકારણે વડાપ્રધાને કહ્ું 
હિંુ કે, "અંતિમ કેટલા વિોમા,ં ભારિ અને બાંગ્લાદેશે તદ્વિક્ષીય સંબંધોમાં સુવણચ પ્રકરણ લખયંુ છે અન ે
આિણી ભાગીદારીન ેનવો આયામ અન ેદદશા આિી છે." 

િેણે એવું િણ કહ્ુ ંહિંુ કે બાંગ્લાદેશ દતક્ષણ આદિકામાં ભારિનુ ંસૌથી મોટો વ્યાિારી ભાગીદાર છે એટલુ ંિ 
નહીં િરંિુ તવકાસમા ંિણ ભાગીદાર છે. િેણે ઘમા િોડાણ વધારિા ક્ષેત્રોમા ંબન્ને દેશો વચ્ર્ેનાં સહકારની યાદી 
આિી હિી, િેમ કે તવિળી તવિરણ, િેન્ડતશિ િાઇિલાઇન, માગચ, રેલ, ઇન્ટરનેટ, હવાઇમાગો અને 
િળમાગો, િે બન્ને દેશોમાંથી વધારે લોકોન ેિોડે છે. 

વડાપ્રધાને િણાવ્યંુ હિંુ કે બન્ને દેશોનો વારસો ટાગોર, કાઝી નઝરુલ ઇસ્લામ, ઉસ્િાદ અલાઉદદ્દન ખાન, 
લાલોન શાહ, તિબાનંદ દાસ અને ઇશ્વરર્ંર તવદ્યાસાગર િેવા બૌતદ્ધકોમાંથી આવે છે. 

િેણે કહ્ુ ંહિંુ કે બંગબંધુનો વારસો અને પ્રેરણાએ બન્ને દેશોની તવરાસિન ેવધારે વ્યાિક, ગહન બનાવી છે અને 
બંગબંધુ દ્વારા બિાવેલો માગચ બન્ને દેશોની ભાગીદારી, પ્રગતિ અને સમૃતદ્ધ માટે છેલ્લા દાયકાથી મિબૂિ 
િાયો છે. 

બન્ને દેશોનાં આગામી સીમાતર્હ્નો િણાવિા, આવિા વિે બાંગ્લાદેશની આઝાદીની 50મી િયંિી અને 2022 
મા ંભારિની સ્વિંત્રિાની 75મી વિચગાંઠ, વડાપ્રધાનન ેઆત્મતવશ્વાસ હિો કે આ બન્ન ેસીમાતર્હ્નો બાંગ્લાદેશ 
અને ભારિના ંતવકાસને નવી ઉંર્ાઇઓ િર િો લાવશે િ િરંિુ બન્ને દેશો વચ્ર્ે તમત્રિાના ંબંધનન ેિણ વધાર ે
મિબૂિ બનાવશે. 

નવી દદલ્હી 
માર્ચ 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. 


