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March 17, 2020 
'ജതിർ പിതാ' ബംഗബന്ധു , ഷെയ്ഖ് മുജബിർ റഹ്മാന്ഷറ ജന്മശതാബ്ദി 
ആഘ ാെങ്ങളിൽ പ്പധാനമപ്രി പഷെടുത്തു. 
മാർച്ച് 17, 2020 

 
ഒരു വിഡിഘ ാ സഘേശത്തിലൂഷട 'ജതിർ പിതാ ബംഗബന്ധു ഷെയ്ഖ് മുജാബിർ റഹ്മാന്ഷറ 

ജന്മശതാബ്ദി ആഘ ാെങ്ങളിൽ പ്പധാനമപ്രി പ്ശീ നഘരപ്േ ഘമാഡി  പഷെടുത്തു. 
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിഷല മഹത്താ  വയക്തിതവങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഷെയ്ഖ് മുജാബിർ റഹ്
മാൻ എന്ന്  പ്ശീ ഘമാഡി അഭിപ്പാ ഷെട്ടു, കൂടാഷത "അഘേഹത്തിന്ഷറ ജീവിതം മുഴുവൻ 

നമുഷെലലാവർെും പ്പഘ ാദനമാ ിരുന്നു" അഘേഹം പറഞ്ഞു. 

 

ബംഗബന്ധു ധധരയത്തിന്ഷറ ും, ദൃഢപ്പതയ  ശാസ്തപ്തങ്ങളുഷട ും 

സമാധാനത്തിന്ഷറ ും ആൾരൂപമാ ിരുന്നു ബംഗബന്ധു എന്നും, ബംഗ്ലാഘദശിന്ഷറ 'ജതിർ 

പിതാ' ആ ാ ഇഘേഹം രാജയത്തിന് സവാതപ്രയം ഘനടുന്നതിനുള്ള ഷവലലുവിളികൾ ഘനരിടുന്ന 

സമ ങ്ങളിൽ  ുവ തലമുറഷ  വളഷര ധികം സവാധീനിച്ചുഷവന്നും പ്പധാനമപ്രി ഘമാഡി 
പറഞ്ഞു. 
'ബംഗ്ലാ ഭൂമി ിഷല' ഭരണപ്കമം വളഷര അടിച്ചമർത്തുന്നതും പ്കൂരവുമാ ിരുന്നുഷവന്നും, 

എലലാ ജനാധിപതയ മൂലയങ്ങഷള ും നിരാകരിച്ചുഷകാണ്ട് അനയാ മാ  സ്ഥിതി വിഘശെം 
നടെിലാെി, ജനജീവിതം നാശത്തിന്ഷറ വെിഷലത്തിച്ചിരുന്നു, ബംഗബന്ധു 
അഘേഹത്തിൻഷറ ജീവിതത്തിഷല ഓഘരാ നിമിെങ്ങളും ബംഗ്ലാഘദശിഷന തകർച്ച ിൽ 

നിന്നും രക്ഷഷപടുത്തുന്നതിനും അതിഷന അനുകൂലവും പുഘരാഗമനപരവുമാ  

സമൂഹമാെി മാറ്റിഷ ടുത്തുഷവന്നും പ്പധാനമപ്രി സൂ ിെിെിച്ചു.         

 

ഷവറുെും വിഘദവെവും  ഒരു രാജയത്തിന്ഷറ ും വികസനത്തിന് അടിത്തറ 

പാകി ിട്ടിഷലലന്നു ബംഗബന്ധുവിന് വയക്തമാ ിരുന്നു.എന്നാൽ അഘേഹത്തിൻഷറ 

ആശ ങ്ങളും പരിപ്ശമങ്ങളും ഇഷ്ടഷപടാത്ത  ിലർ അഘേഹഷത്ത നമ്മിൽ നിന്നും 
അടർത്തിഷ ടുെുക ാ ിരുന്നു. പ്പധാന മപ്രി പറഞ്ഞു. 

 

തീപ്വവാദം, വിപ്ലവം എന്നിങ്ങഷന ുള്ള രാപ്ഷ്ടീ  ന തപ്ര ആ ുധങ്ങൾ എങ്ങഷന ാണ് 

സമൂഹഷത്ത ും   രാജയഷത്ത ും  നശിെിെുന്നത് എന്നതിന്  നമ്മൾ സാക്ഷയം 
വഹിച്ചതാണ് . തീപ്വവാദം   വിപ്ലവം എന്നിവഷ  പിരുണയ്ഖെുന്നവർ എവിഷട ാണ്   

നിലവിൽ ഉള്ളത്, ഏത് അവസ്ഥ ിലാണുള്ളത് എന്ന് ഘലാകം  ഷമാത്തം  



കണ്ടുഷകാണ്ടിരിെുക ാണ്, എന്നാൽ ബംഗ്ലാഘദശ് പുതി   ഉന്നതങ്ങളിഘലെ് 
എത്തുക ാണ്. ”പ്ശീ നഘരപ്േ ഘമാഡി പറഞ്ഞു.   

 

ഷെയ്ഖ് മുജാബിർ റഹ്മാൻ സവപ്നം കണ്ടത് ഘപാഷല തങ്ങളുഷട രാജയഷത്ത 'സവർണ 

ബംഗ്ലാവ്' ആെി മാറ്റുന്നതിന് ബംഗ്ലാഘദശിഷല ജനങ്ങൾ രാവും പകലുമിലലാഷത സവ ം 
സമർെിെുന്നത് കാണുന്നതിൽ വളഷര ധികം സഘരാെം ഘതാന്നുന്നുഷവന്നും പ്പധാനമപ്രി 
അഭിപ്പാ ഷെട്ടു. 

 

ബംഗബന്ധുവിൽ  നിന്നും പ്പഘ ാദനം സവീകരിച്ചു, ഷെയ്ഖ് ഹസീന ുഷട ഘനതൃതവത്തിൽ 

വികസന ഘകപ്േീകൃത ന ങ്ങഘളാഷട ുള്ള ബംഗ്ലാഘദശിന്ഷറ പുഘരാഗതി ിൽ പ്പധാന മപ്രി 
അഭിനേനം അറി ിച്ചു. സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ിഘലാ മറ്റു സാമൂഹിക സൂ നകളിഘലാ 

അഷലലെിൽ കാ ിക ഘമഖല ിഘലാ ആഷണെിലും ബംഗ്ളാഘദശ് പുതി  നാഴികെലലുകൾ 

സൃഷ്ടിെുക ാണ്. കഴിവുകൾ, വിദയാഭയാസം, ആഘരാഗയം    സ്തപ്തീ ശാക്തീകരണം  കൂടാഷത 

ധമഘപ്കാഫിനാൻസ്ത തുടങ്ങി  ഘമഖലകളിഷല ബംഗ്ലാഘദശിഷല സ്ഥാ ി ാ  പുഘരാഗതിഷ  

പ്പധാനമപ്രി പ്പശംസിച്ചു.  

 

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർെങ്ങളാ ി ഇരയ ും ബംഗ്ലഘദശും   ഉഭ കക്ഷി  ബന്ധത്തിന്ഷറ  

സുവർണ   രിപ്തം  എഴുതിഷൊണ്ടിരിെുക ാണ് കൂടാഷത പൊളിത്തത്തിനു പുതി  

ദിശ ും മാനങ്ങളും നൽകുന്നു.രണ്ടു രാജയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അധികമാ  വിശവാസം  
മൂലം സെീർണമാ  അതിർത്തി പ്പശനങ്ങൾ  ഘപാലും വളഷര സൗഹാർേപരമാ  

രീതി ിൽ തീർൊൊൻ  കഴി ുക ുണ്ടാ ി പ്പധാനമപ്രി പറഞ്ഞു. 

 

ബംഗ്ലാഘദശ് ഇരയ ുഷട ദക്ഷിണ ഏെയ ിഷല ഏറ്റവും വലി  വയാവസാ ിക പൊളി 
മാപ്തമലല വികസന പൊളി കൂടി ാണ്. ബന്ധങ്ങൾ വികസിെിെുന്ന തരത്തിൽ 

സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ധവദയുത വിതരണം, സൗഹൃദ ധപെ്ധലൻ, ഘറാഡ്, 

ഷറ ിൽ, ഇന്റർ ഷനറ്റ്, ഘവയാമ-ജല ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ ിലൂഷട രണ്ടു 
രാജയങ്ങളിഷല ും ആളുകൾ കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിെുന്നുഷവന്നും അഘേഹം പറഞ്ഞു.  

 

രണ്ടു രാജയങ്ങളിഷല ും വിജ്ഞാനികളുഷട പാരമ്പരയം ടാഘഗാർ, ഖാസിനപ്സുൽ ഇസ്ാം, 

ഉസ്തതാദ് അലാവുേീൻ ഖാൻ, ലഘലാൺ ൊ, ജിബാനേ ദാസ്ത, ഈശവർ  പ്േ വിദയാസാഗർ 

എന്നിവരിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നുഷവന്നും പ്പധാനമപ്രി സൂ ിെിച്ചു. 

 

ബംഗാ ബന്ധുവിന്ഷറ പാരമ്പരയവും പ്പഘ ാദനവും രണ്ടു രാജയങ്ങളിഷല ും സമപ്ഗവും 

ആഴത്തിലുള്ളതുമാെി മാറ്റി കൂടാഷത കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിൽ ബംഗബന്ധു ഷതളിച്ച വഴി 
പൊളിത്തം, പുഘരാഗതി, സമൃദ്ധി എന്നിവയ്ഖൊ ുള്ള ശക്തമാ  അടിത്തറ 

പാകിഷ ന്നും അഘേഹം പറഞ്ഞു. 

 



രണ്ടു രാജയങ്ങളിഷല ും ഇനി വരാനുള്ള നാഴിക കലലുകഷളെുറിച്ച് പരാമർശിെുഘമ്പാൾ 

അടുത്ത വര്െം ബംഗ്ലാഘദശ് ലിബഘറെന്ഷറ 50 മത് വാർെികവും 2022 ഇരയൻ 

സവാതപ്രയത്തിന്ഷറ 75 മത് വാർെികവുമാണ്. ഈ നാഴികെലലുകൾ ഇരയ ിലും 

ബംഗ്ലാഘദശിലും പുതി  ഘനട്ടങ്ങൾ നൽകുക മാപ്തമലല, രണ്ടു രാജയങ്ങളിഷല ും സൗഹൃദ 

ബന്ധം ശക്തമാെുക ും ഷ യ്യുഷമന്നും പ്പധാനമപ്രി ആത്മവിശവാസം പ്പകടിെിച്ചു. 
 
നയൂ ഡൽഹി  
17 മാർച്ച്, 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. 

 


