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ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడి ఈ రోజు వీడియో సందేశం ద్వారా 
'జతీర్ పిత' బంగబందు, షేక్ ముజిబూర్ రెహ్మాన్ జన్మ శతాబ్ది 
ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. 
 

షేక్ ముజీబుర్ రెహ్మాన్ గత శతాబ్దపు గొప్ప వ్యక్తులలో ఒకరని శ్రీ 
మోడి అభివర్ణించారు మరియు అద్భు మనందరికీ జీవితం నయన"తమైన ప్రేరణ "
.అన్నారు అని 

 

బంగబందును ధైర్యము, దృఢనిశ్చయంగల పురుషునిగా,  మరియు శాంతి ముని గా 
ప్రధాని శ్రీ మోడి అభివర్ణిస్తూ, బంగ్లాదేశ్ యొక్క  న "పిత జతీర్"
 ిదుర్కోవకానికి సవా్్లను సంబంధించిన విముక్తికి దేశ యువతకు కాలపు

.అన్నారు ప్రేరణనిచ్చారని 

 

ప్రధానమంత్రి, 'బంగ్లా భూమి' ిలా అణచివేత మరియు క్రూరమైన, అన్యాయ 
పాలనను, మరియు అన్ని  ప్రజాస్వామ్య విలువలను పక్కన పెక్కి ప్రజలను 
నాశనం చేసిన పాలనను అనుభవించిందో మరియు బంగ్లాదేశ్ వినాశన దశ నుండి 
మరియు మారణహోమం నుండి బయకకు తీసుకురావడానికి మరియు దానిని సానుకూల, 

ప్రగతిశీల సమాజంగా మార్చడానికి బంగబందు తన జీవితంలోని ప్రతి 
క్షణాన్ని ిలా అంకితం చేశారో గుర్తుచేసుకున్నారు.  
 

ద్వేషం మరియు ప్రతికూలత ఏ దేశ అభివృద్ధికి పునాది కాదని బంగాబందుకు 
స్పష్కంగా తెలుసునని అయితే బంగాబందు యొక్క నలోచనలు మరియు 
ప్రయత్నాలు నయనను మన నుండి దూరం చేసిన కొంతమందికి నచ్చలేదు అని 
ప్రధాని అన్నారు. 



 

శ్రీ నరేంద్ర మోడీ మాక్లాడుతూ, "దౌత్య మరియు రాజకీయాలను భీభత్సం 
మరియు హింస నయుధాల తయారీకి  ఉపయోగిస్తే అది ఒక సమాజాన్ని మరియు 
దేశాన్ని ిలా నాశనం చేస్తుందో మనమందరం చూస్తున్నామని ఉగ్రవాదం .
ప్రస్త మద్దతుదారులు హింసకు మరియుుతం ిక్కడ ఉన్నారో మరియు ఏ 
స్థితిలో ఉన్నారో ప్రపంచం కూడా చూస్తోందని,  అయితే బంగ్లాదేశ్ 
మాత్రం కొత్త ిత్తులకు ిదుగుతుంది” అని అన్నారు. 
 

షేక్ ముజీబూర్ రెహ్మాన్ కలలుగన్నక్లుగా బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు తమ 

దేశాన్ని 'షోనార్ బంగ్లా' (బంగారు బంగ్లా) గా తయారు చేయడానికి 

రేయింపగ్్్ు తమను తాము అంకితం చేసుకోవడం చూసి ప్రధాని ననందం వ్యక్తం 

చేశారు. 

 

బంగబందు స్ఫూర్తితో మరియు హర్ ిక్సలెన్సీ షేక్ హసీనా నాయకత్వంలో 
కలుపుగోలు మరియు అభివృద్ధి కనబరుస్తున్న బంగ్లాదేశ్ విధానాలతో నధారిత-
వ్యవస్థ నర్థిక .ప్రశంసించారు ప్రధాని పురోగతిని, ఇతర సామాజిక సూచికలు 
మరియు క్రీడలకు బంగ్లాదేశ్ కొత్త ప్రమాణాలను నిర్దేశిస్తోందని నయన 
అన్నారునైపుణ్యాలు ., విద్య, నరోగ్యం, మహి్ల సాధికారత, 

మైక్రోఫైనాన్స్ వంకి అనేక రంగాలలో బంగ్లాదేశ్ యొక్క అపూర్వమైన 
పురోగతిని ప్రధాని ప్రశంసించారు. 
 

"గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, భారతదేశం మరియు బంగ్లాదేశ్ లు ద్వైపాక్షిక 
సంబంధాలలో ఒక బంగారు అధ్యాయాన్ని వ్రాశాయి మరియు మన 
భాగస్వామ్యానికి కొత్త కోణాన్ని మరియు దిశను ఇచ్చాయి ప్రధాని అని "
అన్నారు, ిందుకంకే సంక్లిష్క సరిహద్దు సమస్యలను స్నేహపూర్వక 
మార్గాల ద్వారా పరిష్కరించడం వలన ఇరు దేశాల మధ్య నమ్మకం 
పెరుగుతోంది. 
 

దక్షిణాసియాలో బంగ్లాదేశ్ భారతదేశం యొక్క అతిపెద్ద వాణిజ్య 
భాగస్వామి మాత్రమే కాదు, అభివృద్ధి భాగస్వామి కూడా అని నయన అన్నారు .
పంపిణీ విద్యుత్, స్నేహం పైప్ లైన్, రోడ్డు, రైలు, ఇంకర్నెక్, విమాన 
మరియు జలమార్గాలు వంకి అనేక రాకపోకలను పెంచే రంగాలలో ఇరు దేశాల 
మధ్య సహకార జాబితాను నయన జతపరిచారు. 
 

 



 

ఠాగూర్, ఖాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం, ఉస్తాద్ అలావుద్దీన్ ఖాన్, లాలోన్ షా, 

జిబానంద దాస్ మరియు ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ వంకి మేధావుల నుండి 
ఇరు దేశాల వారసత్వం వచ్చిందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. 
 

బంగబందు యొక్క వారసత్వం మరియు ప్రేరణ ఇరు దేశాల వారసత్వాన్ని 
మరింత సమగ్రంగా, లోతుగా పాతుకుపోయేలా చేసిందని గత దశాబ్దంలో ఇరు 
దేశాల భాగస్వామ్యం, పురోగతి మరియు శ్రేయస్సు కోసం బంగబందు చూపిన 
మార్గం బలమైన పునాది అని నయన అన్నారు. 
 

రెండు దేశాలలో రాబోయే మైలురా్్్ు; వచ్చే ఏడాది బంగ్లాదేశ్ విముక్తి 
పొందిన 50 వ వార్షికోత్సవం మరియు 2022 లో భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం 
పొందిన 75 వ వార్షికోత్సవం గురించి ప్రస్తావించిన ప్రధాని, ఈ రెండు 
మైలురా్్్ు భారతదేశం మరియు బంగ్లాదేశ్ అభివృద్ధిని కొత్త ిత్తులకు 
తీసుకురావడమే కాక, రెండు దేశాల మధ్య స్నేహం యొక్క బంధాన్ని కూడా 
బలోపేతం చేస్తుందని అన్నారు. 
 

క్రొత్త ఢిల్లీ 

మార్చి 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. 

 


