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પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદી બાંગ્લાદેશની તેમની બે દદવસીય મુલાકાત દરદમયાન બાંગ્લાદેશની આઝાદીની 

સુવર્ણ જયંદત કાયણક્રમમા ંગસે્ટ ઓફ ઑનર તરીકે ઉપદસ્િત રહ્ાં હતા.ં આ પ્રસંગે બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપદત 

મહામદહમ શ્રી મુહમ્મદ અબ્દુલ હાદમદ, બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી મહામદહમ શેખ હસીના, શેખ મજુીબરુ 

રહમાનની નાની પુત્રી શેખ રહેાના, મજુીબ બોરશોની ઉજવર્ી માટે રાષ્ટ્ર ીય અમલીકરર્ સદમદતના મુખ્ય 

સજંોક નાસીર ચૌધરી અને અન્દ્ય મહાનભુાવો સામેલ િયા હતા. આ કાયણક્રમ રાષ્ટ્ર ીય પરડે ચોક, તજેગાંવમા ં

યોજાયો હતો. આ વર્ણને બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપદત બંગબધંુ શેખ મજુીબરુ રહમાનની જન્દ્મશતાબ્દી વર્ણ તરીકે 

પર્ ઉજવવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે. 

 

કાયણક્રમની શરૂઆતમા ંપદવત્ર ધમણગ્રંિો કુરાન, ભગવદગીતા, દત્રદપદટકા અને બાઇબલના અવતરર્ો સાિે 

િઈ હતી. “ધ એટનણલ મજુીબ” (અમર મજુીબ) નામનો એક વીદડયો રજૂ િયો હતો અને પછી બાગં્લાદેશની 

આઝાદીની સુવર્ણ જયંદતનો લોકો જાહેર િયો હતો. આ પ્રસંગે ઉજવર્ી કરવા માટે દવર્યોદચત ગીત પર્ 

રજૂ િયંુ હતું. “ધ એટનણલ મજુીબ” િીમ પર એક એદનમેશન વીદડયો પર્ કાયણક્રમમા ં રજૂ િયો હતો. 

બાંગ્લાદેશના સૈન્દ્ય દળોએ બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્ર દનમાણર્માં સૈન્દ્ય દળોની ભૂદમકા દવશે પર્ પ્રસ્તુદત આપી હતી. 

 

આ પ્રસંગ ેડો. કમલ અબ્દુલ નાસીર ચૌધરીએ આવકાર પ્રવચન આપયું હતુ.ં તેમર્ ેપ્રધાનમંત્રી નરને્દ્ર મોદી 

અને વર્ણ 1971મા ંબાંગ્લાદેશના મુદિસંગ્રામમા ંસીધા સહભાગી િયેલા ભારતીય સૈન્દ્ય દળોના પીઢ સૈદનકોને 

આવકાર આપયો હતો. આ પ્રસંગે દવદવધ દેશના પ્રમુખો, સરકારના વડાઓ અને પ્રદતદિત મહાનુભાવોના 

અદભનંદનના સંદેશા પર્ દશાણવવામા ંઆવયાં હતા.ં 

 

આ પ્રસંગ ેપ્રધાનમંત્રી નરને્દ્ર મોદીએ પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીનાની સાિે શેખ મજુીબરુ રહમાનની સૌિી નાની 

પુત્રી શેખ રહેાનાને મરર્ોપરાંત ગાંધી શાંદત પુરસ્કાર 2020 સુપરત કયો હતો. આ પુરસ્કાર શેખ મજુીબુર 

રહમાનના અદહંસા અને અન્દ્ય ગાંધીવાદી પદ્ધદતઓ દ્વારા સામાદજક, આદિણક અને રાજકીય પદરવતણન 

લાવવા માટેના ઉત્કૃષ્ટ્ પ્રદાન બદલ એનાયત કરવામા ંઆવયંુ છે. 

 

આ પ્રસંગ ેપ્રધાનમંત્રી નરને્દ્ર મોદીએ સંબોધન કયુું હતું, જમેા ંતેમર્ ેતમામ મહાનભુાવોનો આભાર માન્દ્યો 

હતો. આ પ્રસંગની મહત્તા દવશે વાત કરી હતી અને બનેં દેશો વચ્ચેના દદ્વપક્ષીય સંબંધના દવદવધ પાસા ંદવશે 

જાર્કારી આપી હતી. તેમના સંબોધન પછી શેખ રહેાનાએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરને્દ્ર મોદીને ‘એટનણલ મજુીબ 

મેમને્દ્ટો’ એનાયત કયો હતો. 

 

 

અહી ં બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપદત શ્રી મુહમ્મદ અબ્દુલ હાદમદે સંબોધન કરીને ભારતના પ્રધાનમંત્રી અને 



ભારતીયોનો આભાર માન્દ્યો હતો તેમજ વર્ણ 1971મા ંબાંગ્લાદેશના મુદિસગં્રામમા ંભારતની ભૂદમકા અને 

એના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી. 

 

પ્રધાનમંત્રી શેખ હસીનાએ તેમના સંબોધનમા ંકોદવડ-19 રોગચાળા વચ્ચે પર્ આ કાયણક્રમમા ંપ્રત્યક્ષ હાજર 

રહેવા બદલ ભારતીય પ્રધાનમંત્રી નરને્દ્ર મોદીનો હૃદયપૂવણક આભાર માન્દ્યો હતો. તેમર્ ે બાગં્લાદેશની 

આઝાદી પછી અત્યાર સુધીના ગાળા દરદમયાન ભારત સરકારના સાિસહકારને દબરદાવયો હતો. 

 

કાયણક્રમના ઔપચાદરક ભાગમા ંસાંસ્કૃદતક કાયણક્રમો પ્રસ્તુત િયા હતા. પ્રદસદ્ધ દહંદુસ્તાની શાસ્ત્રીય ગાયક 

પંદડત અજોય ચક્રવતીએ બગંબંધુન ેસમદપણત કરલેા રાગ સાિે મહાનુભાવો અને દશણકોન ેમંત્રમુગ્ધ કરી દીધા 

હતા. એ આર રહેમાનની કર્ણદપ્રય રજૂઆત ેલોકોના હૃદય જીતી લીધા હતા. સાંસ્કૃદતક કાયણક્રમ સંગીત, નૃત્ય 

અને નાટય પ્રસ્તુદતઓ સાિે સંપન્ન િયો હતો. 

 

ઢાકા 

માર્ચ 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. 


