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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ “ଜାତେି ପିତା” ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ, ରେଖ  ମଜୁିବୁେ୍ 
ରେହମାନ୍ ଙ୍କ ଜନ୍ମ େତାଦ୍ଧୀ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ରନଇଥରିେ 
ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2020 

 

ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ଚା ଜରିଆରର ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ "ଜାତିର ପିତା" ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ, ରେଖ ମଜୁିବୁର୍ 

ରରହମାନ୍ ଙ୍କ ଜନ୍ମ େତାଦ୍ଧୀ ସମାରରାହରର ଭାଗ ରନଇଥରିେ।  

ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ରେଖ ୍ମଜୁିବୁର ରରହମାନଙୁ୍କ ଗତ େତାବ୍ଦୀର ଅନୟତମ ମହାନ ବୟକି୍ତତ୍ୱ ରବାେି ବର୍ଣ୍ଚନା କରି କହିଥରିେ 

ରେ “ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ଅଦୁ୍ଭଦ ରପ୍ରରଣା।” 

ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ୋନି୍ତର ଏକ ଅନନୟ ପ୍ରତୀକ ଭାରବ ବର୍ଣ୍ଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ କହିଛନି୍ତ 

ରେ ବାଂୋରଦେର 'ଜାତିର ପିତା' ରସହି ସମୟର େବୁକମାନଙୁ୍କ ରଦେକୁ ସ୍ବାଧୀନ କରିବାକୁ ସବୁ ଆହ୍ବାନର 

ସମମ୍ଖୁୀନ ରହବାକୁ ରପ୍ରରଣା ରଦଇଛନି୍ତ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରମାଦୀ ଉରେଖ କରିଛନି୍ତ ରେ କିପରି ଏକ ଦମନକାରୀ ତଥା ନିଷଠୁ୍ର ୋସନ ସମସ୍ତ ଗଣତାନି୍ତ୍ରକ 

ମେୂୟରବାଧକ ୁ ଅବମାନନା କରିଛି ଏବଂ 'ବଙ୍ଗଳା ଭୁମି'ରର ଅନୟାୟର ନିୟମ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର 

ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରନ ପକାଇ ରଦଇଛନି୍ତ ରେ ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରରତୟକ 

ମହୂୁର୍ତ୍ଚକୁ ବାଂୋରଦେକୁ ବିନାେ ଏବଂ ଜନେଣୁାଣରୁି ମକୁ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ତଥା ପ୍ରଗତିେୀଳ 

ସମାଜରର ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଁଉତ୍ସଗଚ କରିଛନି୍ତ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍ତ ରେ ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଚ ଭାରବ ନିଶି୍ଚତ ଥରିେ ରେ ଘଣୃା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ ବାରା 

ରକୌଣସି ରଦେର ବିକାେର ମଳୂଦୁଆ ରହାଇପାରିବ ନାହି।ଁ  କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧଙ୍କ ଧାରଣା ଏବଂ ଉଦୟମକୁ କିଛି ରୋକ 

ପସନ୍ଦ କରିନଥରିେ ରେଉମଁାରନ ତାଙୁ୍କ ଆମଠାରୁ ଛଡାଇ ରନଇଥରିେ।  

ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ କହିଛନି୍ତ ରେ, “ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି ତଥା ଆତଙ୍କବାଦର ହିଂସାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଏକ ସମାଜ ତଥା 

ରାଷ୍ଟରକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ଆରମ ରଦଖଛୁୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ହିଂସା ସମଥଚକମାରନ ବର୍ତ୍ଚମାନ ରକଉଠଁାରର 

ଅଛନି୍ତ ଏବଂ ରକଉ ଁ ସି୍ଥତିରର  ଅଛନି୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରଦଖଛିୁ, ରେରବ କି ଏହା ମଧ୍ୟରର ବାଂୋରଦେ କ୍ରମାଗତ 

ଭାବରର ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ସାଉଟିଁଛି । ।" 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖସିୁ ବୟକ୍ତ କରିଛନି୍ତ ରେ ବାଂୋରଦେର ରୋକମାରନ ଦିନରାତି ନିଜ ରଦେକୁ ରସାନାର୍ ବାଙ୍ଗୋ 

କରିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାେଚୟ କରୁଛନି୍ତ, ୋହା ରେଖ ୍ ମଜୁିବୁର ରରହମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ରଦଖଥିରିେ। 

 



ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣତି ଶ୍ରୀମତି ରେଖ ୍ହସିନାଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ଏକୀକୃତ ତଥା ବିକାେ-ଆଧାରିତ ନୀତି ସହ 

ବାଂୋରଦେର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଂସା କରିଛନି୍ତ।  ରସ କହିଛନି୍ତ ରେ ବାଂୋରଦେ ଅଥଚନୀତି କିମ୍ବା 

ଅନୟାନୟ ସାମାଜିକ େଙୃ୍ଖଳା କିମ୍ବା କ୍ରୀଡା ରେତ୍ରରର ନୂଆ ରରକଡଚ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛି ।  ଦେତା, େେିା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ମହିଳା 

ସେକି୍ତକରଣ ଏବଂ ମାଇରକ୍ରା ରକ୍ରଡିଟ୍ ଭଳି ରେତ୍ରରର ବାଂୋରଦେର ଅଦୃେୟ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଂସା 

କରିଛନି୍ତ। 

 

"ଗତ କିଛି ବଷଚ ମଧ୍ୟରର ଭାରତ ଏବଂ ବାଙ୍ଗୋରଦେ ଦ୍ ବୀପାେିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରେତ୍ରରର ସ୍ବରି୍ଣ୍ମ ଅଧ୍ୟାୟ ରେଖଛିନି୍ତ ଏବଂ 

ଆମର ସହଭାଗିତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିଛି “ ରବାେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥରିେ । ଦୁଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରର ବଦି୍ଧତ ବିଶ୍ ବାସ 

କାରଣରୁ ସୀମା ରେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଠନି ମାମୋ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ରତା ଆଧାରରର ସମାଧାନ କରାୋଇଛି ।  

ଦେିଣ ଏସିଆରର ବାଙ୍ଗୋରଦେ ଭାରତର ରକବଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାଣଜିୟ ସହଭାଗୀ ତା ନୁରହ ଁ, ଏହା  ବିକାେର 

ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ । ବିଦୁୟତ୍ ବଣ୍ଟନ, ବନୁ୍ଧତ୍ୱ ପାଇପୋଇନ, ସଡକ, ରରଳ, ଇଣ୍ଟରରନଟ୍, ଏୟାରରେଜ ୍ଏବଂ ଏୟାରରେ 

ଭଳି ଦୁଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରର ସହରୋଗର ରେତ୍ର ଉପରର ରସ ଆରୋକପାତ କରି କହିଛନି୍ତ ରେ ଏହି ସଂରୋଗ 

ରେତ୍ରଗଡିୁକର ବୃଦି୍ଧ ରୋଗ ଁ ୁଉଭୟ ରଦେରୁ ଅଧକି ରୋକ ରୋଗାରୋଗ କରି ପାରୁଛନି୍ତ । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ କହିଛନି୍ତ ରେ ଟାରଗାର, କାଜୀ ନାଜରୁେ ଇସୋମ, ଉସ୍ତାଦ୍ ଆୋଉଦି୍ଦନ ଖାନ, 

ୋେନ ସିଂ, ଜୀୋନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ଇଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦୟାସାଗର ଭଳି ବୁଦି୍ଧଜୀବୀମାରନ ଉଭୟ ରଦେର ଐତିହୟ ଗଠନ 

କରିଛନି୍ତ। 

ରସ କହିଛନି୍ତ ରେ ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧଙ୍କ ଉର୍ତ୍ରାଧକିାରୀ ଏବଂ ରପ୍ରରଣା ଉଭୟ ରଦେର ଐତିହୟକୁ ଅଧକି ବୟାପକ, ଗଭୀର 

କରିପାରିଛି ଏବଂ ଗତ ଦେନ୍ଧି ମଧ୍ୟରର ଉଭୟ ରଦେର ସହଭାଗୀତା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମଦିୃ୍ଧ ପାଇ ଁବଙ୍ଗବନୁ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 

ପ୍ରଦେତି ପଥ ଏକ ଦୃଢ଼ ମଳୂଦୁଆ ପାେଟିଛି।  

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରମାଦୀ ଦୁଇ ରଦେର ଐତିହାସିକ ସମୟ ବିଷୟରର କହିଛନି୍ତ।  ରସ କହିଛନି୍ତ ରେ ଆସନ୍ତା ବଷଚ 

ବାଂୋରଦେ ମକିୁ୍ତର 50 ତମ ବାଷିକୀ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ 2022 ମସିହାରର ଭାରତ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ତମ 

ବାଷିକୀ ପାଳନ କରିବ।  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନି୍ତ ରେ ରସ ବିଶ୍ୱାସ କରନି୍ତ ରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ରକବଳ 

ରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂୋରଦେର ବିକାେକୁ ନୂତନ ଉର୍ଚ୍ତାକୁ ରନଇେିବ ତା ନୁରହ ଁ ଦୁଇ ରଦେ ମଧ୍ୟରର ବନୁ୍ଧତାକୁ 

ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।  

 
ନୂଆଦିେୀ 

ମାର୍ଚ୍ଚ 17, 2020 
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