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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବାାଂଲାରଦଶ ଗସ୍ତ ଅବସେରେ ବାାଂଲାରଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତାେ ସବୁ

ର୍ଣ୍ଣଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯଣୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥ ିଭାରବ ବାାଂଲାରଦଶ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମହମି ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ, ବାାଂ

ଲାରଦଶେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନୟବେ ରଶଖ ହସିନା; ରଶଖ ୍ମଜୁିବୁେ େହମାନଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରଶଖ ରେହାନା; ମଜୁିବ 

ରବାେରଶା ଉତ୍ସବ ପାଇ ଁଜାତୀୟ କାର୍ଯଣୟକାେିତା କମିଟିେ ମଖୁୟ ସାଂରର୍ଯାଜକ ଡକ୍ଟେ କମଲ ଅବଦୁଲ ନାସିେ ର ୌଧୁ

େୀ ଏବାଂ ଅନୟ ମାନୟଗଣ୍ୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ ରର୍ଯାଗ ରଦଇଥରିଲ । ଏହି କାର୍ଯଣୟକ୍ରମ ରତଜଗାଓେଁ ଜାତୀୟ ପୟାରେଡ 

ରକାୟାେରେ ରହାଇଥଲିା । ଏହା ସହ ବାାଂଲାରଦଶେ ଜାତୀୟ ପିତା ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧ ରଶଖ ମଜୁିବୁେ େହମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତ

ବାରି୍ଷକୀକୁ ସ୍ମେଣ୍ କେିଥଲିା । 
 

କୁୋନ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ତ୍ରିପିଟକ ଏବାଂ ବାଇବଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଗଡ଼ିୁକେ ଉଚ୍ଚାେଣ୍େୁ ଏହି କାର୍ଯଣୟକ୍ରମ ଆେମ୍ଭ ରହା

ଇଥଲିା । ଦି ଏରଟେନାଲ ମଜୁିବ ନାମକ ଏକ ଭିଡିଓ ଉପସ୍ଥାପିତ ରହାଇଥଲିା ଏବାଂ ପରେ ବାାଂଲାରଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତାେ

 ସବୁର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସେରେ ରଲାରଗା ଉରନ୍ମା ନ କୋର୍ଯାଇଥଲିା । ଏହି ବିରଶର୍ଷ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କେିବା 

ପାଇ ଁଏକ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପେିରବର୍ଷଣ୍ କୋର୍ଯାଇଥଲିା । ‘ଦି ଏରଟେନାଲ ମଜୁିବ’ ବିର୍ଷୟବସୁ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏକ ଆ

ନିରମସନ ଭିଡିଓ କାର୍ଯଣୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶତି ରହାଇଥଲିା । ବାାଂଲାରଦଶେ ରଦଶ ଗଠନରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀେ ଭୂମି

କା ଶୀର୍ଷଣକ ଏକ କାର୍ଯଣୟକ୍ରମକୁ ବାାଂଲାରଦଶେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦଶତି ରହାଇଥଲିା । 

 

ଡକ୍ଟେ କମଲ ଅବଦୁଲ ନାସିେ ର ୌଧେୁୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାର୍ଷଣ୍ ରଦଇଥରିଲ । ରସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏବାଂ ୧୯

୭୧ ମସିହାରେ ବାାଂଲାରଦଶ ମକିୁ୍ତ ର୍ଯଦୁ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଅାଂଶଗ୍ରହଣ୍ କେିଥବିା ଭାେତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀେ ବେିଷ୍ଠଙ୍କ 

ଉପସି୍ଥତିକ ୁସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କେିଥରିଲ ।  ବିଭିନ୍ନ ୋଜୟ ମଖୁୟ, ସେକାେୀ ମଖୁୟ ତଥା ବିଶଷି୍ଟ୍ ବୟକି୍ତବିରଶର୍ଷଙ୍କ ଅଭିନ

ନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ଣା ପ୍ରଦଶଣନ କୋର୍ଯାଇଥଲିା । 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଶଖ ହସିନାଙ୍କ ସହ ରଶଖ ମଜୁିବୁେ େହମାନଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ରଶଖ ରେଜି

ନାଙୁ୍କ ରଶଖ ୍ମଜୁିବୁେ େହମାନ ୨୦୨୦ ଗାନ୍ଧୀ ଶାନି୍ତ ପେୁକାେ ପ୍ରଦାନ କେିଥରିଲ । ଅହିାଂସା ତଥା ଅନୟାନୟ ଗାନ୍ଧୀବା

ଦୀ କାର୍ଯଣୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ, ଅଥଣରନୈତିକ ଏବାଂ ୋଜରନୈତିକ ପେିବର୍ତ୍ଣନ ପାଇ ଁତାଙ୍କେ ଉରେଖନୀୟ ଅବ

ଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ରଦଇ ଏହି ପେୁକାେ ପ୍ରଦାନ କୋର୍ଯାଇଥଲିା । 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ତାଙ୍କ ସରବାଧନରେ ସମସ୍ତ ମାନୟଗଣ୍ୟ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଜଣ୍ାଇବା ସହ କାର୍ଯଣୟକ୍ରମ

େ ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଆରଲାକପାତ କେିଥରିଲ ଏବାଂ ଦୁଇ ରଦଶେ ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସମ୍ପକଣେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଛୁଇଥଁରିଲ । ସ

ରବାଧନ ପରେ ରଶଖ ରେହାନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙୁ୍କ "ଏରଟେନାଲ ମଜୁିବ ରମରମରଟା" ପ୍ରଦାନ କେି

ଥରିଲ । 

 



ବାାଂଲାରଦଶେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାର୍ଷଣ୍ ପ୍ରଦାନ କେି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାେତେ ଜ

ନସାଧାେଣ୍ଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଜଣ୍ାଇଛନି୍ତ ଏବାଂ ବାାଂଲାରଦଶେ ୧୯୭୧ ମକିୁ୍ତ ର୍ଯଦୁ୍ଧରେ ଭାେତେ ଭୂମିକା ଏବାଂ ଉଦୟମକୁ 

ପ୍ରଶାଂସା କେିଥରିଲ । 

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଶଖ ହସିନା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାର୍ଷଣ୍ରେ ରକାଭିଡ ୧୯ ମହାମାେୀ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯଣୟକ୍ରମରେ ରର୍ଯାଗ ରଦ

ଇଥବିାେୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟେୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣ୍ାଇଥରିଲ । ବାାଂଲାରଦଶକୁ ଭାେତ ସେକାେ

ଙ୍କ ସବଣଦା ସମଥଣନକୁ ରସ ପ୍ରଶାଂସା କେିଥରିଲ । 

 

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯଣୟକ୍ରମ ପରେ ସାାଂକତୃି କାର୍ଯଣୟକ୍ରମ ପେିରବର୍ଷଣ୍ କୋର୍ଯାଇଥଲିା । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନୁ୍ଦସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶି

ଳ୍ପୀ ପଣି୍ଡତ ଅଜୟ  କ୍ରବର୍ତ୍ଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେିଥବିା ୋଗ ୍କୁ ବଙ୍ଗବନୁ୍ଧଙ୍କ ଉରେଶୟରେ ଉତ୍ସଗଣୀକୃତ କେିବା ସହିତ ମାନୟଗ

ଣ୍ୟ ବୟକି୍ତ ତଥା ଦଶଣକଙୁ୍କ ଆରମଦିତ କେିଥରିଲ । ଏ.ଆେ. ରେହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯଣୟକ୍ରମ ଅରନକ

ଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥଲିା । ଅରନକ ସାଂଗୀତ, ନୃତୟ ଏବାଂ ନାଟୟ ପ୍ରଦଶଣନ ସହିତ ସାାଂକତୃିକ କାର୍ଯଣୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ରହାଇଥ ି

ଲା । 

 

ଢାକା 
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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. 


