
PM's departure statement ahead of his visit to Bangladesh 

____________________________________________________ 

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦ ੇਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 
25 ਮਾਰਚ, 2021 
 

ਮੈਂ ਮਹਾਮਿਹਮ ਸੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 26-27 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। 

 

ਮੈਨ ੰ ਖੁਸੀ ਹੈ ਿਕ COVID -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਿਿਦੇਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡ ੇਦੋਸਤਾਨਾ ਗੁਆਂਢੀ 

ਦੇਸ ਿਿਖੇ ਹੋਿੇਗੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡ ੰਘੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। 

 

ਮੈਂ ਕੱਲਹ  ਰਾਸਟਰੀ ਿਦਿਸ ਜਸਨ ਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸਟਰ ਿਪਤਾ 

ਬੰਗਬੰਧ  ਸੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਿਹਮਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਤਾਬਦੀ ਿੀ ਹੈ। ਬੰਗਬੰਧ  ਿਪਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਿਾਂ ਿਿਚੋਂ ਇੱਕ 

ਸਨ, ਿਜਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਹੁਣ ਿੀ ਪਰੇਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਿੱਚ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ 

ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੰਗੀਪਾਰਾ ਿਿੱਚ ਬੰਗਬੰਧੁ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਿਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। 

 

ਮੈਂ ਪੁਰਾਨਾ ਂਦੀ ਿਰਿਾਇਤ ਿਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ 51 ਸਕਤੀਪੀਠਾਂ ਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪਰਾਚੀਨ ਜਸੋਰੇਸਿਰੀ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਿਿਖੇ ਦੇਿੀ 

ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਿੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  

 

ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਿਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਹੇਿੰਦ ਿਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ 

ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਮਹਾਮਿਹਮ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਅਬਦੱੁਲ ਹਾਿਮਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

 

ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਦ ਰਅੰਦੇਸੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਿੱਲੋਂ  ਪੁੱਟੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਾਨਦਾਰ ਆਰਿਿਕ ਅਤੇ ਿਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਘਾ ਪਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ, ਬਲਿਕ 

ਇਨਹਾਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਿੀ ਿਹਮਾਇਤ ਦੀ ਿਚਨਬੱਧ ਪਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਿੀ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਮੈਂ COVID  -19 

ਿਖਲਾਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਿੀ ਕਰਾਂਗਾ। 

 

ਨਿੀਂ ਿਦੱਲੀ 

25 ਮਾਰਚ, 2021 
 

 

 
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. 

 


