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‘ ஜாதிர் பிதா’ பங்கபந்து , ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் பிறந்த நூற்றாண்டு 

விழா ககாண்டாட்டங்களில் பிரதம மந்திாி கலந்து ககாண்டார்.  

மார்ச் 17,2020 

 

பிரதம மந்திாி ஸ்ரீ நஷரந்திர ஷமாடி ‘ஜாதிர் பிதா’ பங்கபந்து, ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் இவர்களின் 

பிறந்த நூற்றாண்டு விழாவில் இன்று வீடிஷ ா கெய்தி வா ிலாக கலந்துககாண்டார்.  

 

ஸ்ரீ ஷமாடி கடந்த நூற்றாண்டின் மிகப் கபாி  தலலவர்களில் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மானும் ஒருவர் 

என்று வர்ணித்த அவர், “ அவரது முழு வாழ்க்லகயும் நம் அலனவருக்கும் மிகப்கபாி  உத்ஷவகம்” 

என்று குறிப்பிட்டார். 

 

பங்கபந்துலவ லதாி ம், நம்பிக்லக, அலமதி முனிவர் என்ற வர்ணித்த பிரதமர் ஸ்ரீ ஷமாடி , 

பங்களாஷதஷ்ேின் ‘ஜாதிர் பிதா’ நாட்லட விடுவிப்பதற்கான ெவால்கலள எதிர்ககாள்ள அந்தக் 

கால இலளஞர்களுக்கு ஊக்கமளித்தார் என்ற கூறினார்.  

 

ஒரு அடக்குமுலற மற்றும் ககாடூரமான ஆட்ெி, அலனத்து ஜனநா க விழுமி ங்கலளயும்  

புறக்கணித்து, ‘பங்களா பூமி’ மீது அநீதி ின் ஆட்ெில க் கட்டவிழ்த்து விட்டு அதன் மக்கலள 

ஷபரழிவிற்கு உட்படுத்தி துடன் , பங்களாஷதலே ஷபரழிவின் கட்டத்திலிருந்து கவளிஷ  

ககாண்டு வருவதற்கும் ‘பங்களா’ தனது வாழ்க்லக ின் ஒவ்கவாரு தருணத்லதயும் எவ்வாறு 

அர்பணித்தார் என்பலத நிலனவு கூர்ந்தார். இலனப் படுககாலல  மற்றும் முற்ஷபாக்கான 

ெமூகமாக மாற்றுவது. 

 

பிரதமர், “ கவறுப்பு மற்றும் எதிர்மலற ஒருஷபாதும் எந்த நாட்டின் வளர்ச்ெிக்கும் அடித்தளமாக 

இருக்கமுடி ாது என்பதில் ‘பங்கபந்து’ முற்றிலும் கதளிவாக இருந்தார். ஆனால் பங்கபந்துவின் 

கருத்துக்களும் மு ற்ெிகளும் அவலர நம்மிடமிருந்து பறித்த ெிலருக்கு பிடிக்கவில்லல” என்று 

கூறினார்.   

 

ஸ்ரீ நஷரந்திர ஷமாடி கூறுலக ில்,” அரெி ல் மற்றும் இராஜதந்திரத்தின் ப ங்கரவாத மற்றும் 

வன்முலற ஆயுதங்கலள உருவாக்குவது ஒரு ெமூகத்லதயும் ஒரு ஷதெத்லதயும் எவ்வாறு 

அழிக்கிறது என்பதற்கு நாம் அலனவரும் ொட்ெி ாக இருக்கிஷறாம். ப ங்கரவாதம் மற்றும் 

வன்முலறக்கு ஆதரவாளர்கள் எங்கு லவக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பலதயும் அவர்கள் எந்த நிலல ில் 

இருக்கிறார்கள் என்பலதயும் உலகம் கவனித்து வருகிறது, பங்களாஷதஷ் புதி  உ ரங்கலள 

அளவிடுகிறது”. 

 



ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் கனவு கண்டது ஷபால பங்களாஷதஷ் மக்கள் தங்கள் கொந்த ஷதெமான ‘ 

ஷோனார் பங்களா’லவ உருவாக்குவதற்கு இரவும் பகலும் தங்கலள அர்பணிப்பலதக் கண்டு 

பிரதமர் மகிழ்ச்ெித் கதாிவித்தார். 

 

எச்.இ. தலலலம ில் பங்கபந்துவால் ஈர்க்கப்பட்ட  பங்களாஷதேின் முன்ஷனற்றத்லத பிரதமர் 

பாராட்டினார். உள்ளடக்கி  மற்றும் ஷமம்பாட்டு ொர்ந்த ககாள்லககளுடன்உள்ள ஷேக் 

ஹெினா.கபாருளாதாரம், பிற ெமூகக் குறியீடுகள் அல்லது விலள ாட்டுகளுக்கு பங்களாஷதஷ் 

புதி  வலர லறகலள அலமத்து வருகிறது என்று அவர் கூறினார். திறன்கள், கல்வி, 

சுகாதாரம்,கபண்கள் அதிகாரம் மற்றும் நுண்நிதி ஷபான்ற பல துலறகளில் பங்களாஷதேின் 

முன்ஷனாடி ில்லாத முன்ஷனற்றத்லத பிரதமர் பாராட்டினார்.  

 

“கடந்த ெில ஆண்டுகளில் இந்தி ாவும்,பங்களாஷதேும் இரு தரப்பு உறவுகளில் ஒரு கபான்னான 

அத்தி ா த்லத எழுதி , எங்கள் கூட்டாண்லமக்கு ஒரு புதி  பாிமாணத்லதயும் வழி 

நடத்துதலலயும் அளித்துள்ளன” என்று பிரதமர் கூறினார். ஏகனனில் ெிக்கலான எல்லலப் 

பிரச்ெலனகளுக்கு இரு நாடுகளுக்கும் இலட ிலான நம்பிக்லக நட்பு வழி ில் அதிகாித்து 

வருவதால்.   

கதற்காெி ாவில் இந்தி ாவின் மிகப்கபாி  வர்த்தகப் பங்காளி மட்டுமல்ல,வளர்ச்ெி பங்காளியும் 

பங்களாஷதஷ் தான் என்று அவர் கூறினார். இரு நாடுகளுக்கும் இலட ிலான ஒத்துலழப்லப 

மின்ொர விநிஷ ாகம்,நட்பு குழாய்,ொலல, ர ில், இலண ம், வான்வழி மற்றும் நீர்வழிகள் 

ஷபான்ற பல நாடுகளில் உள்ள ஒத்துலழப்லப அவர் பட்டி லிட்டார். 

 

இரு நாடுகளின் பாரம்பாி ம் தாகூர்,காெி நஸ்ருல் இஸ்லாம்,உஸ்தாத் அலாவுதீன் 

கான்,லாஷலான் ோ,ஜிபானந்த தாஸ் மற்றும் ஈஸ்வர் ெந்திர வித் ாொகர் ஷபான்ற 

அறிவுஜீவிகளிடம் இருந்து வருகிறது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார். 

 

பங்கபந்துவின் மரபு மற்றும் உத்ஷவகம் இரு நாடுகளின் பாரம்பாி த்லதயும் இன்னும் விாிவான, 

ஆழமாக ஷவரூன்றி தாகவும், பங்கபந்து காட்டி  பாலத கடந்த தொப்தத்தில் இரு நாடுகளின் 

கூட்டாண்லம, முன்ஷனற்றம் மற்றும் கெழிப்புக்கு வலுவான அடித்தளமாக அலமந்துள்ளது 

என்றும் அவர் கூறினார்.  

 

இரு நாடுகளின் வரவிருக்கும் லமல்கற்கள், அடுத்த ஆண்டு பங்களாஷதஷ் விடுதலல ின் 50 வது 

ஆண்டு நிலனவு மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தி ச் சுதந்திரத்தின் 75 வது ஆண்டுவிழா 

ஆகி வற்லறக் குறிப்பிட்டும் இந்த இரண்டு லமல்கற்களும் இந்தி ா மற்றும் பங்களாஷதேின் 

வளர்ச்ெில  புதி  உ ரத்திற்கு ககாண்டு வருவது மட்டுமல்ல என்று பிரதமர் நம்பிக்லக 

கதாிவித்தார். ஆனால் இரு நாடுகளுக்கும் இலட ிலான நட்பின் பிலணப்லபப் பலப்படுத்தும். 

    

நியூ கடல்லி  

மார்ச் 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. 



 

 


