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ബംഗ്ലാദേശ് ദേശീയേിന പരിപാടിയിൽ 

പ്പധാനമപ്രി പങ്കെടുത്തു 
മാർച്ച് 26, 2021 

 

ബംഗ്ലാദേശ ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്ുവർണ്ണ ജൂബിലി ആദ ാഷത്തിൽ 

ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ി ന്ത്രശീ നദേന്ത്രര ദമാേി വിശിഷ്ടാതിഥിയായി രറെടുത്തു. 

ബംഗ്ലാദേശ ് ന്ത്രരസ്ിഡനെ് ് ആേേണീയൻ ന്ത്രശീ മുഹമ്മേ ് അബ്ദുൽ 

ഹമീേ;്   ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ി ആേേണീയ ന്ത്രശീമതി റഷയ്ഖ ് ഹസ്ീന;  റഷയ്ഖ ്

മുജീബുർ െഹ്മാനറ്െ ഇളയ മകൾ റഷയ്ഖ ് റെഹാന, മുജിബ് ദബാർദഷാ 

നടത്തിപ്പിനായുള്ള ദേശീയ ഏദകാരന സ്മിതി ചീഫ ് ദകാർഡിദനറ്റർ  ദഡാ. 

കമാൽ അബ്ദുൾ നാസ്ർ ചൗധേി എന്നിവേും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും 

രറെടുത്തു.  ദതജ്ഗാവിറല നാഷണൽ രദേഡ്   സ്്കവയെിലായിേുന്നു ചടങ്്ങ. 

ബംഗ്ലാദേശിൻ്്റെ ോഷ്ന്ത്രടരിതാവ ്ബംഗബന്ധു റഷയ്ഖ ് മുജീബുർ െഹ്മാനറ്െ 

ജന്മശതാബ്ദി അനുസ്മേണം കൂടി ആയി്ിേുന്നു ഇത.് 

 

ഖുർആൻ, ഭഗവേഗ്ീത, ബുദ്ധ സ്ദരശങ്ങളടങ്ങിയ ന്ത്രതിരിതക, ബബബിൾ 

എന്നിവയുൾറപ്പറട വിശുദ്ധ ന്ത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാോയണദത്താറടയാണ ്

ആേംഭിച്ചത.്  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനറ്െ സ്ുവർണ്ണ ജൂബിലി 

ആദ ാഷദത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദലാദഗാ അനാച്ഛാേനം റചയ്തുറകാണ്്ട 

"അനശവേനായ മുജിബ്" എന്ന ദരേിൽ ഒേു അനിദമഷൻ വീഡിദയാ 

അവതേിപ്പിച്ചു.ബംഗ്ലാദേശ ്ോഷ്ന്ത്രട നിർമ്മാണത്തിൽ സ്ായുധ ദസ്നയുറട രെ ്

ബന്ധിച്ച ്സ്ായുധ ദസ്നയുറട ന്ത്രരദതയക അവതേണവും നടന്നു. 

 

ദഡാ. കമാൽ അബ്ദുൾ നാസ്ർ ചൗധേി സ്വാഗത ന്ത്രരസ്ംഗം നടത്തി.  1971 റല 

ബംഗ്ലാദേശിറല വിദമാചന യുദ്ധത്തിൽ ദനേിട്ട ് രറെടുത്ത ഇ്യൻ സ്ായുധ 

ദസ്നയിറല ബസ്നികറേ അനുസ്മേിച്ച്, ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ി നദേന്ത്രര ദമാേിയുറട 

സ്ാന്നിധയം അദേഹം ന്ത്രരദതയകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവിധ ോഷ്ന്ത്രടത്തലവന്മാർ, 

ഗവൺറമൻ്്െ ് ദമധാവികൾ, വിശിഷ്ട വയക്തികൾ എന്നിവേുറട അഭിനരന 

സ്ദരശങ്ങൾ ന്ത്രരേർശിപ്പിച്ചു. 

 

2020റല സ്മാധാന സ്മ്മാനം റഷയ്ഖ് മുജിബുർ െഹ്മാനുള്ള മേണാന്േ 

ബഹുമതിയായി അദേഹത്തിൻ്റ്െ ഇളയ മകൾ റഷയ്ഖ് റെഹാനയ്ക്കും 

അവേുറട സ്ദഹാേേി ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ി റഷയ്ഖ ് ഹസ്ീനയ്ക്കും നദേന്ത്രര ദമാേി 



ബകമാെി.  അഹിംസ്ാത്മകവും മറ്റ ് ഗാന്ധിയൻ േീതികളിലൂറടയുള്ള 

സ്ാമൂഹിക, സ്ാമ്പത്തിക, ോഷ്ന്ത്രടീയ രേിവർത്തനത്തിന ്അദേഹം നൽകിയ 

സ്മന്ത്രഗ സ്ംഭാവനകറള മാനിച്ചാണ ്ഈ അവാർഡ.് 

 

ഇേു ോജയങ്ങളുറടയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിനറ്െ വിവിധ വശങ്ങറള സ്പർശിച്ചു 

സ്ംസ്ാേിച്ച ന്ത്രശീ. നദേന്ത്രര ദമാേി എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും നരി 

അെിയിക്കുകയും ഈ അവസ്േത്തിനറ്െ ന്ത്രരാധാനയം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും 

റചയ്തു.  റഷയ്ഖ ് റെഹാന ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ി ന്ത്രശീ നദേന്ത്രര ദമാേിക്ക ് ‘ അനശവേനായ 

മുജിബ് ഫലകം’ സ്മ്മാനിച്ചു. 

 

1971 റല ബംഗ്ലാദേശ ് വിദമാചന യുദ്ധത്തിൽ ഇ്യയുറട രെിദനയും 

രേിന്ത്രശമദത്തയും ന്ത്രരശംസ്ിച്ചാണ ്ന്ത്രരസ്ിഡന്െ ് മുഹമ്മേ ് അബ്ദുൽ ഹമീേ ്

ന്ത്രരസ്ംഗിച്ചത.് ഇ്യയുറട ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ിക്കും ജനങ്ങൾക്കും അദേഹം നരി 

അെിയിക്കുകയും റചയ്തു. 

 

ദകാവിഡ് 19 രകർച്ചവയാധികൾക്കിടയിലും ദനേിട്ട ് ഈ രേിരാടിയിൽ 

രറെടുത്തതിന ് ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ി നദേന്ത്രര ദമാേിദയാട ് ന്ത്രരധാനമന്ത്ര്ി റഷയ്ഖ ്

ഹസ്ീന കൃതജ്ഞത അെിയിച്ചു.. എല്ലായ്ദപ്പാഴും ബംഗ്ലാദേശിന ് ഇ്യാ 

ഗവൺറമൻ്്െ ് നൽകിയ രി്ുണറയ അവർ അഭിനരിച്ചു.സ്ാംസ്കാേിക 

രേിരാടിയിൽ. 

 

വിഖയാത ഹിരുസ്ഥാനി ക്ലാസ്ിക്കൽ ഗായകൻ രണ്ഡിറ്റ ്അദജായ് ചന്ത്രകബർത്തി 

ബംഗബാന്ധുവിനായി േചിച്ചു സ്മർപ്പിച്ച ോഗം വിശിഷ്ടാതിഥികറളയും 

ദന്ത്രരക്ഷകറേയും ആനരിപ്പിച്ചു.  എ. ആർ. െഹ്മാനറ്െ മദനാഹേ ഗീതവും 

ഹൃേയങ്ങൾ കീഴടക്കി.   

 

ധാക്ക 

മാർച്ച് 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. 


