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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਲਿਆ 'ਜਾਲਤਰ ਲਪ੍ਤਾ' ਬੰਗਬੰਧ ੂਸਖੇ ਮਜੁੀਬਰੁ ਰਲਿਮਾਨ ਦ ੇਜਨਮ 
ਸਤਾਬਦੀ ਜਸਨਾਾਂ 'ਚ ਲਿਿੱਸਾ   

17 ਮਾਰਚ, 2020 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਨਲਰੰਦਰ ਮਦੋੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਇਿੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦਸੇ ਰਾਿੀਂ ‘ਜਾਤੀ ਲਪ੍ਤਰ’ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਲਿਮਾਨ 
ਦੇ ਜਨਮ ਸਤਾਬਦੀ ਜਸਨਾਾਂ' ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। 

ਸਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਲਿਮਾਨ ਨੰੂ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਾਨ ਸਖਸੀਅਤਾਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦਿੱਲਸਆ ਅਤੇ ਲਕਿਾ, 
"ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡ ੇਸਾਲਰਆਾਂ ਿਈ ਬਿੁਤ ਵਿੱਡੀ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਿੈ।" 

ਬੰਗਬੰਧੂ ਨੰੂ ਦਿੇਰ, ਲਦਰੜ ਲਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਾਂਤੀ ਸੇਵਕ ਦਿੱਸਦ ੇਿੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਕਿਾ ਲਕ ਬੰਗਿਾਦਸੇ 
ਦੇ “ਜਾਤੀ ਲਪ੍ਤਰ” ਨੇ ਉਸ ਵੇਿੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ ਨੰੂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ 
ਿਈ ਪ੍ਰੇਲਰਆ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਿ ਦਾ ਲਜਕਰ ਕੀਤਾ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਇਿੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਿਮ ਿਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਾਂ 
ਿੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਾਂ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 'ਬੰਗਿਾ ਭੂਮੀ' ਅੰਦਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚਿਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੇਸ ਦ ੇਿੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਬੰਗਬੰਧੂ ਨੇ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਬਾਿੀ ਅਤੇ ਨਸਿਕੁਸੀ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਿੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਿਵਧੂ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਲਜੰਦਗੀ ਦਾ 
ਿਰ ਪ੍ਿ ਸਮਰਪ੍ਤ ਕਰ ਲਦਿੱਤਾ।  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਕਿਾ," ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੇ ਲਵਚਾਰ ਲਬਿਕੁਿ ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਸਨ ਲਕ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ 
ਕਦ ੇਵੀ ਲਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਦੀ ਬੁਲਨਆਦ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰ ਕੁਝ ਿੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੇ ਲਵਚਾਰ ਅਤੇ 
ਕੋਲਸਸਾਾਂ ਪ੍ਸੰਦ ਨਿੀਂ ਸਨ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿੋ ਲਿਆ।" 

ਸਰੀ ਨਲਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਕਿਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਿੱਿ ਦੇ ਗਵਾਿ ਿਾਾਂ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਅਿੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿੰਸਾ ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ 
ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਲਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਸੇ ਤਬਾਿ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਦੁਨੀਆਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿੀ ਿੈ ਲਕ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਿਸਤ ਅਤੇ ਲਿੰਸਾ ਨੰੂ ਸਮਰਿਨ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਲਕਿੱਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੀ ਿਾਿਤ ਿੈ ਜਦੋਂਲਕ ਬੰਗਿਾਦੇਸ 
ਨਵੀਂਆਾਂ ਉਚਾਈਆਾਂ ਛੂ ਲਰਿਾ ਿੈ।” 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਦੇ ਿੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਸਖੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਲਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੋਨਾਰ ਬੰਗਿਾ’ 
ਬਣਾਉਣ ਲਵਿੱਚ ਲਦਨ ਰਾਤ ਸਮਰਲਪ੍ਤ ਿੋਕ ੇਕਿੱਮ ਕਰਲਦਆਾਂ ਵੇਖ ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਸੀ ਜਾਿਰ ਕੀਤੀ।  



ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਲਰਤ ਿੋਕ ੇਬੰਗਿਾਦੇਸ ਵਿੱਿੋਂ ਸਮਾਵੇਸੀ ਅਤੇ ਲਵਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਾਂ ਸਦਕਾ ਮਿਾਮਲਿਮ 
ਸੇਖ ਿਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਠੇ ਕੀਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਸਿਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ ੇਲਕਿਾ ਲਕ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਆਰਲਿਕੀ, 

ਿੋਰ ਸਮਾਲਜਕ ਸੂਚਕਾਾਂਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਖਡੇਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲਰਿਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 
ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਜਵੇਂ ਿੁਨਰ, ਲਸਿੱਲਖਆ, ਲਸਿਤ, ਮਲਿਿਾ ਸਸਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਲਵਿੱਚ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਵਿੱਿੋਂ ਿਾਸਿ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲਮਸਾਿ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਸਿਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

“ਲਪ੍ਛਿੇ ਕੁਝ ਵਲਰ੍ਆਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੁਵਿੱਿੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸੁਨਲਿਰੀ ਅਲਧਆਇ ਰਲਚਆ ਿੈ 
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਿੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਪ੍ਲਿਿੂ ਅਤੇ ਲਦਸਾ ਲਦਿੱਤੀ ਿੈ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਕਿਾ, "ਲਜਸਦਾ ਕਾਰਨ 
ਗੁੰਝਿਦਾਰ ਸਰਿਿੱਦੀ ਮਸਲਿਆਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਿਿੱਿ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਲਵਚਾਿੇ ਵਿੱਧ ਲਰਿਾ ਭਰੋਸਾ 
ਿੈ।" 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਇਿ ਵੀ ਲਕਿਾ ਲਕ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਨਾ ਲਸਰਫ ਦਿੱਖਣ ਏਸੀਆ ਲਵਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਵਪ੍ਾਰਕ ਭਾਈਵਾਿ 
ਿੈ, ਬਿਲਕ ਇਸਦਾ ਲਵਕਾਸ ਭਾਈਵਾਿ ਵੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਲਵਚਾਿੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਿੇ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਲਜਵੇਂ 
ਲਬਜਿੀ ਦੀ ਵਡੰ, ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਈਪ੍ਿਾਈਨ, ਸੜਕਾਾਂ, ਰੇਿ, ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ, ਏਅਰਵੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ ਲਵਿੱਚ ਸਲਿਯੋਗ ਦਾ 
ਲਜਕਰ ਕੀਤਾ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਿੋਰ ਿੋਕ ਆਪ੍ਸ ਲਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਿੱਿ ਦਾ ਲਜਕਰ ਕੀਤਾ ਲਕ ਦੋਨਾਾਂ ਦਸੇਾਾਂ ਦੀ ਲਵਰਾਸਤ ਟੈਗੋਰ, ਕਾਜੀ ਨਜਰੁਿ ਇਸਿਾਮ, ਉਸਤਾਦ 
ਅਿਾਉਦੀਨ ਖਾਨ, ਿਾਿਨ ਸਾਿ, ਜੀਵਨੰਦ ਦਾਸ ਅਤੇ ਈਸਵਰ ਚੰਦਰ ਲਵਲਦਆਸਾਗਰ ਵਰਗ ੇਬੁਿੱਧੀਜੀਵੀਆਾਂ ਤੋਂ ਆਈ 
ਿੈ। 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਲਕਿਾ ਲਕ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੀ ਲਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੇ ਦਨੋਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਲਵਰਾਸਤ ਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਲਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ 
ਕੀਤਾ ਿ ੈਅਤੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਨੇ ਲਪ੍ਛਿੇ ਦਿਾਕ ੇਅੰਦਰ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਿੀ, ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ 
ਖੁਸਿਾਿੀ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਿ ਲਦਿੱਤੀ ਿੈ। 

ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਲਦਨਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਮੀਿ ਪ੍ਿੱਿਰਾਾਂ - ਅਗਿੇ ਸਾਿ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ੇਗੰਢ 
ਅਤੇ 2022 ਲਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ - ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ੇਗੰਢ ਦਾ ਲਜਕਰ ਕਰਲਦਆਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਲਕ ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਿ ਪ੍ਿੱਿਰ ਨਾ ਲਸਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਿਾਦੇਸ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਨੰੂ ਨਵੀਂਆਾਂ ਉਚਾਈਆਾਂ ਤੇ ਿੈ 
ਜਾਣਗ,ੇ ਬਿਲਕ  ਦੋਵਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਲਵਚਾਿੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੰੂ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। 

 ਨਵੀਂ ਲਦਿੀ 
17 ਮਾਰਚ, 2020 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 
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