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ಜತಿರ್ ಪೀಟಾ' ಬಂಗಬಂಧು, ಶೀಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ರವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನ ೀತಸವದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರಯವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಾಾರೆ 

ಮಾರ್ಚ್ 17, 2020 

 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಶ್ರೀ ನ್ರೆೀಂದರ ಮೀದಿ ಯವರು 'ಜತಿರ್ ಪೀಟಾ' ಬಂಗಬಂಧು, ಶೀಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ರವರ ಜನ್ಮ 

ಶತಮಾನ ೀತಸವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಡಿಯೀ ಸಂದೀಶದ ಮ ಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 

 

"ಶ್ರೀ ಮೀದಿ ಯವರು ಶೀಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರನ್ುು ಕಳೆದ ಶತಮಾನ್ದ ಶರೀಷ್ಠ ವಯಕ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬರು ಎಂದು 

ವರ್ಣ್ಸಿದರು ಮತುಾ "ಅವರ ಇಡಿೀ ಜಿೀವನ್ವು ನ್ಮ್ಮಮಲಿರಿಗ  ಅದುುತ ಪ್ರೀರಣೆಯಾಗಿದ" ಎಂದು ಹೀಳಿದರು. 

 

ಬಂಗಬಂಧು ಧೈಯ್, ಮನ್ವರಿಕೆ ಮತುಾ ಶಾಂತಿಯ ಋಷಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಶ್ರೀ ಮೀದಿ, 

ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶದ "ಜತಿರ್ ಪೀಟಾ"ಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ದೀಶವನ್ುು ಸವತಂತರಗೆ ಳಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ುು ಎದುರಿಸಲು 

ಪ್ರೀರಣೆ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಹೀಳಿದರು. 

 

ಎಲ್ಾಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು ಕಡೆಗರ್ಣಸಿ, ದಮನ್ಕಾರಿ ಮತುಾ ಕ ರರ ಆಡಳಿತವು `ಬಾಂಗ್ಾಿ ಭ ಮಿ'ಯ ಮ್ಮೀಲೆ 

ಅನ್ಾಯಯದ ಆಳಿವಕೆಯನ್ುು ಹೀಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿತು ಮತುಾ ಅದರ ಜನ್ರನ್ುು ಧವಂಸಮಾಡಿತು ಮತುಾ ಬಂಗ್ಾಬಂಧು ತನ್ು 

ಜಿೀವನ್ದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ ು ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶವನ್ುು ವಿನ್ಾಶದ ಹಂತದಿಂದ ಹ ರಗೆ ತರಲು ಮತುಾ ನ್ರಮ್ಮೀಧ ಮತುಾ ಅದನ್ುು 

ಸಕಾರಾತಮಕ ಮತುಾ ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ಸಮಾಜವನ್ಾುಗಿ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ವಿನಯೀಗಿಸಿದರು ಎಂದು ನನ್ಪಸಿಕೆ ಂಡರು. 

 

"ದವೀಷ್ ಮತುಾ ನ್ಕಾರಾತಮಕತೆಯು ಯಾವುದೀ ದೀಶದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲ್ಾರದು ಎಂಬುದು ಬಂಗಬಂಧುವಿಗೆ 

ಸಂಪ್ೂಣ್ವಾಗಿ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿತುಾ. ಆದರೆ ಬಂಗಬಂಧು ಅವರ ಆಲೆ ೀಚನಗಳು ಮತುಾ ಪ್ರಯತುಗಳು ಅವರನ್ುು ತಮಿಮಂದ 

ಕಸಿದುಕೆ ಂಡ ಕೆಲವು ಜನ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಿವಾಗಲ್ಲಲಿ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಹೀಳಿದರು. 

 

ಶ್ರೀ ನ್ರೆೀಂದರ ಮೀದಿ ಯವರು, "ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮತುಾ ರಾಜತ್ಾಂತಿರಕತೆಯ ಭಯೀತ್ಾಪದನ ಮತುಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ 

ಶಸಾಾಸಾಗಳನ್ುು ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸುತಾದ ಸಮಾಜ ಮತುಾ ರಾಷ್ರವನ್ುು ಹೀಗೆ ನ್ಾಶಪ್ಡಿಸುತಾದ ಎಂಬುದಕೆೆ ನ್ಾವೆಲಿರ  

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದದೀವೆ. ಭಯೀತ್ಾಪದನ ಮತುಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಂಬಲ್ಲಗರನ್ುು ಪ್ರಸುಾತ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಾಗಿದ ಮತುಾ ಅವರು 

ಯಾವ ರಾಜಯದಲ್ಲಿದ್ಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶ ಹ ಸ ಎತಾರವನ್ುು ಹಚ್ಚಿಸುತಿಾದ ಎಂಬುದನ್ುು ಜಗತುಾ ಗಮನಸುತಿಾದ 

ಎಂದು ಹೀಳಿದರು. 

 

ಶೀಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಕನ್ಸು ಕಂಡಂತೆ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶದ ಜನ್ರು ತಮಮದೀ ರಾಷ್ರವಾದ 'ಶ ೀನ್ಾರ್ ಬಾಂಗ್ಾಿ' 

ತಯಾರಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತಿರ ತಮಮನ್ುು ಅಪ್ಸಿಕೆ ಳುುವುದನ್ುು ನ ೀಡಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಸಂತೆ ೀಷ್ ವಯಕಾಪ್ಡಿಸಿದರು. 

 

ಅಂತಗ್ತ ಮತುಾ ಅಭಿವೃದಿಿ-ಆಧಾರಿತ ನೀತಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಹರ್ಚ.ಇ. ಶೀಖ್ ಹಸಿೀನ್ಾ ರವರ ನ್ಾಯಕತವದಲ್ಲಿ 

ಬಂಗಬಂಧುವಿನಂದ ಪ್ರೀರಿತರಾದ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ುು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಆರ್ಥ್ಕತೆ, ಇತರ 



ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ ಚಯಂಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ತರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶ ಹ ಸ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸುತಿಾದ ಎಂದು ಅವರು 

ಹೀಳಿದರು. ಕೌಶಲಯ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೀಗಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಮತುಾ ಕ್ತರುಬಂಡವಾಳ ಮುಂತ್ಾದ ಹಲವು ಕ್ಷೀತರಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶದ ಅಭ ತಪ್ೂವ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ುು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಹ ಗಳಿದರು. 

 

"ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತುಾ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶವು ದಿವಪ್ಕ್ಷಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವಣ್ 

ಅಧಾಯಯವನ್ುು ಬರೆದಿದ ಮತುಾ ನ್ಮಮ ಸಹಭಾಗಿತವಕೆೆ ಹ ಸ ಆಯಾಮ ಮತುಾ ನದೀ್ಶನ್ವನ್ುು ನೀಡಿದ" ಎಂದು 

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಹೀಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ುೀಹಪ್ರ ಮಾಗ್ ಸಂಕ್ತೀಣ್ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಎರಡು ದೀಶಗಳ 

ನ್ಡುವೆ ವಿಶಾವಸ ಹಚುಿತಿಾದ. 

 

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಾಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶ ಭಾರತದ ಅತಿದ ಡಡ ವಾಯಪಾರ ಪಾಲುದ್ಾರ ಮಾತರವಲಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಪಾಲುದ್ಾರರ  ಆಗಿದ ಎಂದು ಅವರು ಹೀಳಿದರು. ವಿದುಯತ್ ವಿತರಣೆ, ಸ್ುೀಹ ಪ್ೈಪ್ಲೆೈನ್, ರಸ್ಾ, ರೆೈಲು, ಇಂಟನ್ಟ್, 

ವಾಯುಮಾಗ್ಗಳು ಮತುಾ ಜಲಮಾಗ್ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಪ್ಕ್-ವರ್ಧ್ಸುವ ಕ್ಷೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ  ದೀಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಸಹಕಾರವನ್ುು ಅವರು ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಎರಡ  ದೀಶಗಳ ಇನ್ ು ಹಚ್ಚಿನ್ ಜನ್ರನ್ುು ಸಂಪ್ಕ್ತ್ಸುತಾದ. 

 

ಟಾಗೆ ೀರ್, ಖಾಜಿ ನ್ಜುರಲ್ ಇಸಾಿಂ, ಉಸಾಾದ್ ಅಲ್ಾವುದಿದೀನ್ ಖಾನ್, ಲ್ಾಲನ್ ಷ್ಾ, ಜಿಬಾನ್ಂದ ದ್ಾಸ್ ಮತುಾ 

ಈಶವರ್ ಚಂದರ ವಿದ್ಾಯಸಾಗರ್ ಮುಂತ್ಾದ ಬುದಿಿಜಿೀವಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ದೀಶಗಳ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಬಂದಿದ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ 

ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದ್ಾದರೆ. 

 

ಬಂಗಬಂಧುವಿನ್ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಮತುಾ ಸ ೂತಿ್ ಎರಡ  ದೀಶಗಳ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ುು ಹಚುಿ ವಿಸಾಾರವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿ ಬೀರ ರಿದ 

ಮತುಾ ಬಂಗಬಂಧು ತೆ ೀರಿಸಿದ ಹಾದಿಯು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೀಶಗಳ ಪಾಲುದ್ಾರಿಕೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತುಾ 

ಸಮೃದಿಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ ಎಂದು ಅವರು ಹೀಳಿದರು. 

 

ಎರಡು ದೀಶಗಳ ಮುಂಬರುವ ಮ್ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನ್ುು, ಮುಂದಿನ್ ವಷ್್ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶದ ವಿಮೀಚನಯ 50ನೀ 

ವಾಷಿ್ಕೆ ೀತಸವ ಮತುಾ 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾವತಂತರಯದ 75ನೀ ವಾಷಿ್ಕೆ ೀತಸವವನ್ುು ಪ್ರಸಾಾಪಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ್ 

ಮಂತಿರ ಈ ಎರಡ  ಮ್ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳು ಭಾರತ ಮತುಾ ಬಾಂಗ್ಾಿದೀಶದ ಅಭಿವೃದಿಿಯನ್ುು ಹ ಸ ಎತಾರಕೆೆ ತರುವುದಿಲಿ, 

ಆದರೆ ಎರಡು ದೀಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸ್ುೀಹ ಸಂಬಂಧವನ್ುು ಸಹ ಬಲಪ್ಡಿಸುತಾದ ಎಂದು ವಿಶಾವಸ ವಯಕಾಪ್ಡಿಸಿದರು. 

 

ನ್ವ ದಹಲ್ಲ 

ಮಾರ್ಚ್ 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. 
 


