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ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಅತ್ರಥಿಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬೇಂಗ್ಲಾ

ದೇಶದ್ ತಮ್ಮ  ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ,  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಘನತೆವೆತತ  ಶ್ರ ೀ ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ಅಬ್ದು ಲ್ 

ಹಮೀದ್; ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಘನತೆವೆತತ  ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ; ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬ್ದರ್ ರೆಹಮಾ

ನ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರರ  ಮಾನಯ  ಶೇಖ್ ರೆಹಾನಾ; ಮುಜಿೀಬ್ ಬೀರ್ೀೋ ಆಚರಣೆಯ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ 

ಅನುಷ್ಠಾ ನ ಸಮತ್ರಯ ಮುಖ್ಯ  ಸಂಯೀಜಕ, ಡಾ. ಕಮ್ಲ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ನಾಸರ್ ಚೌಧ್ರಿ ಮ್ತ್ತತ  ಇತ

ರ ಗಣ್ಯ ರೇಂದಿಗೆ ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಸಿ್ವತಂತರ ಯ ದ್ ಸುವಣ್ೋ ಮ್ಹೀತಸ ವದ್ಲ್ಲಾ  ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ು ರು. 

ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಪಿತಾಮ್ಹ ಬಂಗಬಂಧು ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಜನಮ ಶತಮಾನೀ

ತಸ ವದ್ ಅೇಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ್ ಈ ಕಾಯೋಕರ ಮ್ ತೇಜ್ ಗ್ಲವ್ ನ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಪ್ರಡ್ ಚೌಕದ್ಲ್ಲಾ  ಜರುಗಿ

ತ್ತ. 

 

ಕುರಾನ್, ಭಗವದಿಗ ೀತೆ, ತ್ರರ ಪಿೀಠಕ ಮ್ತ್ತತ  ಬೈಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ವಿತರ  ಗರ ೇಂಥಗಳ ಪ್ಠಣ್ದೇಂದಿಗೆ ಕಾ

ಯೋಕರ ಮ್ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಸಿ್ವತಂತರ ಯ ದ್ ಸುವಣ್ೋ ಮ್ಹೀತಸ ವದ್ ಅೇಂಗವಾ

ಗಿ ಲೇಂಛನವನುು  ಅನಾವರಣ್ಗೊಳಿಸದ್ ನಂತರ "ದಿ ಎಟನೋಲ್ ಮುಜಿೀಬ್" ಎೇಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅನ್ವ

ಮೇಷನ್ ವಿೀಡಿಯವನುು  ಪ್ರ ದ್ಶ್ೋಸಲಯಿತ್ತ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದ್ಭೋವನುು  ಆಚರಿಸಲು ವಿಷಯಾ

ಧಾರಿತ ಗಿೀತೆಯನುು   ಸಹ ಪ್ರ ಸುತ ತಪ್ಡಿಸಲಯಿತ್ತ.  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಸಶಸತ ರ ಪ್ಡೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ದ್

ಶೋನ, ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ರಾಷ್ ರ ನ್ವಮಾೋಣ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಸಶಸತ ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಪ್ರತರ ವನುು  ಪ್ರ ದ್ಶ್ೋಸತ್ತ. 

 

ಡಾ. ಕಮ್ಲ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ನಾಸೆರ್ ಚೌಧ್ರಿ ಅವರು ಸಿ್ವ ಗತ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 

1971ರ ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ವಿಮೀಚನಾ ಹೀರಾಟದ್ಲ್ಲಾ  ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ು  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  

ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಮ್ತ್ತತ  ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಶಸತ ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಹಿರಿಯರ ಉಪ್ಸಿ ತ್ರಯನುು  ಅವರು ಉಲ್ಾ ೀಖಿ

ಸದ್ರು. ವಿವಿಧ್ ರಾಷ್ ರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿರು, ಸಕಾೋರದ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿರು ಮ್ತ್ತತ  ವಿಶೇಷ ವಯ ಕಿತ ಗಳ ಅಭಿನಂ

ದ್ನಾ ಸಂದೇಶಗಳನುು  ಪ್ರ ಸುತ ತಪ್ಡಿಸಲಯಿತ್ತ. 

 

ಮ್ರಣೀತತ ರವಾಗಿ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬ್ದರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ವೀಡಲಗಿರುವ 2020ರ ಸ್ವಲ್ಲನ ಗ್ಲೇಂ

ಧೀ ಶೇಂತ್ರ ಪ್ರ ಶಸತ ಯನುು  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಶೇಖ್ ಮುಜಬ್ದರ್ ರೆಹಮಾನ್

 ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರರ  ಶೇಖ್ ರೆಹಾನಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಸೀದ್ರಿ ಪ್ರ ಧಾನಮಂ

ತ್ರರ  ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಉಪ್ಸಿತರಿದ್ು ರು. ಅಹಿೇಂಸ್ವತಮ ಕವಾಗಿ ಮ್ತ್ತತ  ಇತರ ಗ್ಲೇಂಧೀ ವಿಧಾನಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆಥಿೋಕ ಮ್ತ್ತತ  ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ರಿವತೋನೆಗ್ಲಗಿ ನ್ವೀಡಿದ್ ಅದ್ಭು ತ ಕೊಡುಗೆಗ್ಲಗಿ 

ಈ ಪ್ರ ಶಸತ  ಪ್ರ ದಾನ ಮಾಡಲಗಿದೆ.  



 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲಾ  ಗಣ್ಯ ರಿಗೂ ಧ್ನಯ ವಾದ್ಗಳನುು  ಅಪಿೋ

ಸದ್ರು ಮ್ತ್ತತ  ಈ ಸಂದ್ಭೋದ್ ಮ್ಹತಿ ವನುು  ಒತ್ರತ  ಹೇಳಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಿ ಪ್ಕಿಷ ೀಯ 

ಬೇಂಧ್ವಯ ದ್ ವಿವಿಧ್ ಅೇಂಶಗಳ ಬಗೆಗ  ತ್ರಳಿಸದ್ರು. ಭಾಷಣ್ದ್ ಬಳಿಕ, ಶೇಖ್ ರೆಹನಾ, ಅವರು ಪ್ರ ಧಾನ

ಮಂತ್ರರ  ಶ್ರ ೀ ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರಿಗೆ  ‘ಎಟನೋಲ್ ಮುಜಿೀಬ್ ಸಮ ರಣಿಕೆ" ನ್ವೀಡಿ ಗೌರವಿಸದ್ರು. 

 

ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ ೀ ಮಹಮ್ಮ ದ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಮ್ತ್ತತ  

ಭಾರತದ್ ಜನರಿಗೆ ಧ್ನಯ ವಾದ್ ಅಪಿೋಸದ್ರು ಮ್ತ್ತತ  1971ರ ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ್ ವಿಮೀಚನಾ ಹೀರಾ

ಟದ್ಲ್ಲಾ  ಭಾರತ ನ್ವವೋಹಿಸದ್ ಪ್ರತರ  ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ರ ಯತು ಗಳನುು  ಶಾ ಘಿಸದ್ರು. 

 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ, ತಮ್ಮ  ಭಾಷಣ್ದ್ಲ್ಲಾ , ಕೊೀವಿಡ್ 19 ಸ್ವೇಂಕಾರ ಮಕದ್ ನಡುವೆಯೂ 

ಖುದ್ಭು  ಆಗಮಸ ಕಾಯೋಕರ ಮ್ದ್ಲ್ಲಾ  ಪ್ರಲ್ಗ ೇಂಡ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತ್ರರ  ನರೇಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತ

ಜಞ ತೆ ಸಲ್ಲಾ ಸದ್ರು. ಎಲಾ  ಕಾಲದ್ಲ್ಲಾ  ಬೇಂಗ್ಲಾ ದೇಶ ಸಕಾೋರಕೆೆ  ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ನ್ವೀಡುತ್ರತ ರುವ ಬೇಂ

ಬಲಕೆೆ  ಅವರು ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸದ್ರು. 

 

ಸಮಾರಂಭದ್ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಕಾಯೋಕರ ಮ್ಗಳ ನಂತರ ಸ್ವೇಂಸೆ ೃತ್ರಕ ಕಾಯೋಕರ ಮ್ ಆಯೀಜಿಸಲಗಿ

ತ್ತತ . ಪ್ರ ಸದ್ಧ  ಹಿೇಂದೂಸ್ವತ ನ್ವ ಶಸತ ರೀಯ ಸಂಗಿೀತಗ್ಲರ ಪಂಡಿತ್ ಅಜೀಯ್ ಚಕರ ವತ್ರೋ ಅವರು ಸಂ

ಯೀಜಿಸದ್ ಮ್ತ್ತತ  ಬಂಗಬಂಧು ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಪಿೋಸದ್ ರಾಗದಿೇಂದ್ ಗಣ್ಯ ರು ಮ್ತ್ತತ  ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರನುು  

ಮಂತರ ಮುಗಧ ಗೊಳಿಸದ್ರು. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸುಮ್ಧುರ ಪ್ರ ಸುತ ತ್ರ ಅನೇಕ ಹೃದ್ಯಗಳ

ನುು  ಗೆದಿು ತ್ತ. ಸ್ವೇಂಸೆ ೃತ್ರಕ ವಿಭಾಗವು ಅನೇಕ ಸಂಗಿೀತ, ನೃತಯ  ಮ್ತ್ತತ  ನಾಟಕಿೀಯ ಪ್ರ ದ್ಶೋನಗಳೇಂ

ದಿಗೆ ಸಮಾರೀಪ್ಗೊೇಂಡಿತ್ತ. 

 

ಢಾಕಾ 
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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. 


