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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 
26 ਮਾਰਚ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋ ਦਦਨਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਆਜਾਦੀ 
ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਯੋਦਜਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦ ਿੱਚ ਮੁਿੱਖ ਮਦਹਮਾਨ  ਜੋਂ ਦਸ਼੍ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ, ਮਹਾਮਦਹਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦਲੁ ਹਾਦਮਦ; ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 
ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਮਦਹਮ ਸ਼੍ੇਖ ਹਸੀਨਾ; ਸ਼੍ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਦਹਮਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ, ਸ਼੍ੇਖ ਰੇਹਾਨਾ; ਮੁਜੀਬ ਬੋਰਸ਼੍ੋ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 
ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਡਾ. ਕਮਾਲ ਅਬਦਲੁ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਤ ੰਤੇ 
ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਤੇਜਗਾਾਂ  ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਪ੍ਰੇਡ ਚੌਕ ਦ ਿੱਚ ਆਯੋਦਜਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦ ਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰ-ਦਪ੍ਤਾ, ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼੍ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਦਹਮਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼੍ਤਾਬਦੀ  ੀ ਮਨਾਈ। 
 

ਕੁਰਾਨ, ਭਗ ਦ ਗੀਤਾ, ਦਤਰਦਪ੍ਟਕ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਦਹਤ ਧਾਰਦਮਕ ਗਰੰਥਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਆਯੋਜਨ ਦੀ 
ਸੁ਼੍ਰਆੂਤ ਹੋਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲੋਗ ੋਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 
"ਦ ਇਟਰਨਲ ਮੁਜੀਬ" ਨਾਮਕ ਇਿੱਕ  ੀਡੀਓ ਪੇ੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਥੀਮ 
ਸੌਂਗ  ੀ ਪੇ੍ਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਦਗਆ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦ ਿੱਚ "ਦ ਇਟਰਨਲ ਮੁਜੀਬ” ਦਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਿੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼੍ਨ 
 ੀਡੀਓ  ੀ ਦਦਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਸ਼੍ਸਤਰ ਬਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦਨਰਮਾਣ ਦ ਿੱਚ ਹਦਖਆਰਬੰਦ 
ਬਲਾਾਂ ਦੀ ਭੂਦਮਕਾ ਦਾ ਜਸ਼੍ਨ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਦ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਪੇ੍ਸ਼੍ਕਾਰੀ  ੀ ਪ੍ਰਦਰਦਸ਼੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
  

ਡਾ: ਕਮਾਲ ਅਬਦਲੁ ਨਸੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ ਾਗਤੀ ਭਾਸ਼੍ਣ ਦਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤੀ ਸਸ਼੍ਸਤਰ ਬਲਾਾਂ ਦੇ ਦਦਿੱਗਜਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦਦਿੱਤੀ ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦਕ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੀ 
ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦ ਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹਿੱਸਾ ਦਲਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਸ਼੍ਟਰਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਾਂ 
ਅਤੇ ਕਈ ਦ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਖਸੀਅਤਾਾਂ ਦੇ  ਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼੍ ਪ੍ਰਦਰਦਸ਼੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਦਹਮਾਨ ਨੰੂ ਮਰਨ-ਉਪ੍ਰਾਾਂਤ ਦਮਲੇ ਗਾਾਂਧੀ ਸ਼੍ਾਾਂਤੀ ਪੁ੍ਰਸਕਾਰ 2020 
ਨੰੂ ਸ਼੍ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਦਹਮਾਨ ਦੀਆਾਂ ਬੇਟੀਆਾਂ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ੇਖ ਰੇਹਾਨਾ 
ਨੰੂ ਸੌਂਦਪ੍ਆ। ਇਹ ਪੁ੍ਰਸਕਾਰ ਅਦਹੰਸਾ ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਾਂਧੀ ਾਦੀ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਦਜਕ, ਆਰਦਥਕ ਅਤੇ 
ਰਾਜਨੀਦਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਏ ਗ ਏ ਉਤਦਕਰਸ਼੍ਟ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਦਿੱਤਾ ਦਗਆ ਸੀ। 
 

 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦ ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਤ ੰਦਤਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ 



ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਦ ੁਿੱਲੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਦਹਲੂਆਾਂ ਨੰੂ ਛੂਦਹਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸ਼੍ੇਖ ਰੇਹਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੰੂ ‘ਇਟਰਨਲ ਮੁਜੀਬ ਮਮੈਂਟੋ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 
  

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪ੍ਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦਲੁ ਹਾਦਮਦ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਸ਼੍ਣ ਦ ਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 
ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍ ਦੀ 1971 ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦ ਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਦਮਕਾ 
ਅਤੇ ਉਪ੍ਰਾਦਲਆਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦ ਿੱਚ ਕੋਦ ਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦ ਿੱਚ 
ਦ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸ਼੍ਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਦਹ ਦਦਲੋਂ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼੍  ਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
  

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਦਭਆਚਾਰਕ ਦਹਿੱਸਾ ਪੇ੍ਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਦਗਆ। ਪ੍ਰਦਸਿੱਧ ਦਹੰਦਸੁਤਾਨੀ ਕਲਾਸੀਕਲ 
ਗਾਇਕ ਪੰ੍ਦਡਤ ਅਜੌਯ ਚਕਰ ਰਤੀ, ਨੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਨੰੂ ਸਮਰਦਪ੍ਤ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਤ ੰਦਤਆਾਂ ਨੰੂ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਕਰ 
ਦਦਿੱਤਾ। ਏਆਰ ਰਦਹਮਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਮਧੁਰ ਪੇ੍ਸ਼੍ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦਦਲਾਾਂ ਉਿੱਤੇ ਛਾ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਸਿੱਦਭਆਚਾਰਕ ਦਹਿੱਸਾ ਕਈ ਸੰਗੀਤਕ, ਡਾਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਪੇ੍ਸ਼੍ਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰ੍ਨ ਹੋਇਆ। 
 

ਢਾਕਾ 

26 ਮਾਰਚ, 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. 


