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বাাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দেৱসৰ কাৰ্ যসূচীত অাংশগ্ৰহণ 

প্ৰধানমন্ত্ৰী 
মাৰ্চ  26, 2021 

দুদদনীয়া কাৰ্ যসূচীৰে বাাংলাৰদশ ভ্ৰমণেত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰয় বাাংলাৰদশে স্বাধীনতাে 

মসাণালী জয়ন্তীত সন্মানীয় অদতদি দিচাৰে অাংশগ্ৰিণ কৰে। ইয়াত ভাগ লয় বাাংলাৰদশে োষ্ট্ৰেদত, 

মিামানয মিম্মদ আব্দলু িাদমদ; বাাংলাৰদশে প্ৰধানমন্ত্ৰী, মিামানয মশখ িাদচনা; মশখ মুজজবুে 

েিমানে কদনষ্ঠ কনযা মশখ মেৰিনা; মুজজব বৰ্ য উদৰ্ােনাৰি য োষ্ট্ৰীয় ৰূোয়ণ কদমটিে মুখয সমন্বয়ক, 

ডঃ কামাল আব্দলু নাৰেে মচৌধােী আৰু আন-আন দবদশষ্ট বযজিসকৰল। মতজগা াঁওদিত োষ্ট্ৰীয় মেৰেড 

মকাৰেেত এই কাৰ্ যসূচী অনুটষ্ঠত িয়। ইয়াৰত বাাংলাৰদশে জাদতে দেতা, বাংগবনু্ধ মশখ মুজজবুে 

েিমানে জন্ম শতবাদৰ্ যকীও োলন কো িয়। 
 

মকাোন, ভাগেত গীতা, জিদেিক আৰু বাইৰবলৰক ধদে েদেি গ্ৰন্থসমূি োৰেৰে এই কাৰ্ যসূচীে 

শুভােম্ভদণ ঘৰি। “দয এিাৰণ যল মুজজব” শীৰ্ যক এটি দভদডঅ’ প্ৰদশ যনে োেৰত বাাংলাৰদশে স্বাধীনতাে 

মসাণালী জয়ন্তী উেলৰে এটি প্ৰতীক উৰন্মাচন কো িয়। এই দবৰশৰ্ কাৰ্ যসূচী উদৰ্ােনাৰি য এটি দিম 

োং ও েদেৰবশন কো িয়। এই কাৰ্ যসূচীৰত “দয এিাৰণ যল মুজজব” দবৰ্য়ৰে এটি এদনৰমশযন দভদডঅ’ও 

প্ৰদদশ যত িয়। বাাংলাৰদশে সশস্ত্ৰ বাদিনীসমূৰি প্ৰদশ যন কো এটি দবৰশৰ্ কাৰ্ যসূচীে জদেয়ৰত োষ্ট্ৰ 

দনম যাণত সশস্ত্ৰ বাদিনীসমূিে ভূদমকা িূোই প্ৰদশ যন কো িয়। 
 

ইয়াত আদেদণ ভাৰ্ণ আগবঢাই ডঃ কামাল আব্দলু নাৰেে মচৌধােীৰয়। মতওাঁ  ১৯৭১ ত বাাংলাৰদশে 

মুজি ৰ্ুদ্ধত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীে অাংশগ্ৰিণ আৰু প্ৰতযেভাৰে অাংশগ্ৰিণ কো ভােতীয় সশস্ত্ৰ 

বাদিনীসমূিে প্ৰবীণসকলে কিা স্বীকাে কৰে। বিু োষ্ট্ৰে মুেব্বী, চেকােে মুেব্বী আৰু দবদশষ্ট 

বযজিসকলে অদভনন্দনমলূক বাতযা ইয়াত শুৰনাো িয়। 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰয় ইয়াৰত মশখ মুজজবুে েিমানলল মেৰণাত্তেভাৰে আগবৰঢাো গান্ধী শাদন্ত 

বাঁিা, ২০২০ মশখ মুজজবুে েিমানে কদনষ্ঠ কনযা মশখ মেৰিনাে িাতত অে যণ কৰে। ইয়াত মতওাঁে 

ভগ্নী, প্ৰধানমন্ত্ৰী মশখ িাদচনাই সাংগদান কৰে। অদিাংসা আৰু গান্ধীবাদী ধযান-ধােণাৰে সামাজজক, 

অি যলনদতক আৰু োজলনদতক ৰূোন্তেে অৰি য মতওাঁে অসাধােণ বেঙদণে স্বীকৃদতস্বৰূৰে এই বাঁিাটি 

আগবৰঢাো হিৰে। 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীৰয় মতৰখতে ভাৰ্ণ প্ৰদান কদে সকৰলা দবদশষ্ট মলাকৰক ধনযবাদ জনায়। 

মতৰখৰত এই কাৰ্ যসূচীে তাৎেৰ্ য উৰেখ কৰে আৰু দুৰৰ্াখন মদশে দিোদেক সম্পকযে দভন্ন দদশে 



অেৰলাকন কৰে। মতৰখতে ভাৰ্ণে োেৰতই, মশখ মেৰিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীক ‘স্বাশ্বত 

মুজজব স্মােক’ প্ৰদান কৰে। 
 

বাাংলাৰদশে োষ্ট্ৰেদত মিম্মদ আব্দলু িাদমৰদ ভাৰ্ণ প্ৰদান কদে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভােতে 

জনসাধােণক ধনযবাদ জনাই আৰু ১৯৭১ ে বাাংলাৰদশে মুজি ৰ্ুদ্ধত ভােৰত োলন কো ভূদমকা 

আৰু গ্ৰিণ কো বযেিাক প্ৰশাংসা কৰে। 
 

প্ৰধানমন্ত্ৰী মশখ িাদচনাই মতওাঁে ভাৰ্ণৰতা ক’দভড-১৯ মিামােীৰিা সৰেও এই কাৰ্ যসূচীত কাদয়কভাৰে 

অাংশগ্ৰিণ কোে বাৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মমাদীক আন্তদেক কৃতজ্ঞতা জনায়। মতওাঁ  ভােত চেকাৰে 

বাাংলাৰদশক সকৰলা সময়ৰত আগবৰঢাো সিায়ে শলাগ লয়। 
 

এই কাৰ্ যসূচীে আনুষ্ঠাদনকতাে োেৰত সাাংকৃদতক কাৰ্ যক্ৰম অনুটষ্ঠত িয়। প্ৰদসদ্ধ দিন্দসু্তানী ধৰুেদী 

সাংগীতজ্ঞ েজিত অজয় চক্ৰেতীৰয় বাংগবনু্ধলল উৎসগীকৃত মতাঁ ৰেই েচনা কো োৰগৰে দবদশষ্ট 

বযজিসকল আৰু দশ যকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কদে মতাৰল। এ.আে েিমানে সুেীয়া সাংগীৰত বিুতৰে অন্তে জয় 

কৰে। বিু সাাংগীদতক, নতৃয আৰু নািকীয় প্ৰদশ যৰনৰে এই সাাংকৃদতক কাৰ্ যক্ৰমে সমাদি ঘৰি। 
 

ঢাকা  

মাৰ্চ  26, 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. 


