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வங்கதேசே்திற்கு இரண்டு நாள் பயணமாக சசன்றுள்ள பிரேமர ்திரு நதரந்திர 

தமாடி, அந்நாட்டின் சுேந்திர தின சபான்விழா சகாண்டாட்டே்தில் மதிப்புறு வி

ருந்தினராக கலந்து சகாண்டார.்வங்கதேச குடியரசுே ்ேலலவர ்தமன்லமமிகு தி

ரு முகமது அப்துல் ஹமீது, பிரேமர ்தமன்லமமிகு தேக் ஹசீனா, தேக் முஜிபுர ்

ரஹ்மானின் இலளய மகளான தேக் சரஹானா, முஜிப் தபாரத்ோ சகாண்டாட்

டே்தின் தேசிய சசயலாக்க குழுவின் ேலலலம ஒருங்கிலணப்பாளரான டாக்ட

ர ்கமால் அப்துல் நாசர ்சவுே்ரி மற்றும் இேர பிரமுகரக்ள் தேஜ்கானில் உள்ள தே

சிய அணிவகுப்பு சதுக்கே்தில் நலடசபற்ற இந்நிகழ்சச்ியில் கலந்து சகாண்டன

ர.்வங்கதேசே்தின் தேசிய ேந்லே, பங்கபந்து தேக் முஜிபுர ்ரஹ்மானின் நூற்றா

ண்லடயும் குறிக்கும் வலகயில் இந்ே நிகழ்சச்ி அலமந்ேது. 

 

புனிே நூல்களான குரான், பகவே்கீலே, திரிபிடகம் மற்றும் லபபிள் ஆகியவற்

றின் வாசகங்கதளாடு நிகழ்சச்ி சோடங்கியது.“என்றும் வாழும் முஜிப்” என்ற கா

சணாலியும், வங்கதேசே்தின் சுேந்திர தின சபான்விழாலவ குறிக்கும் இலசச்ி

லனயும் சவளியிடப்பட்டன.இந்ே சிறப்பு நிகழ்லவ சகாண்டாடும் வலகயில் க

ருேத்ுப் பாடல் ஒன்றும் சவளியிடப்பட்டது.“என்றும் வாழும் முஜிப்” என்ற அனி

தமேன் காசணாலியும் திலரயிடப்பட்டது.வங்கதேசே்லே கட்டலமே்ேதில் பா

துகாப்பு பலடகளின் பங்களிப்லப குறிக்கும் வலகயில் அந்நாட்டு பலடகளின் 

சிறப்பு விளக்கக்காட்சியும் திலரயிடப்பட்டது. 

 

வரதவற்புலர ஆற்றிய டாக்டர ்கமால் அப்துல் நாசர ்சவுே்ரி, பிரேமர ்திரு நதரந்

திர தமாடி வருலக மற்றும் 1971-

 ஆண்டு வங்கதேச சுேந்திர தபாரில் தநரடியாக பங்தகற்ற இந்திய ராணுவ வீரர்

கள் ஆகிதயார ்நிகழ்சச்ியில் கலந்து சகாண்டுள்ளலே குறிப்பிட்டார.்பல்தவறு 

நாடுகளின் ேலலவரக்ள் மற்றும் பிரமுகரக்ளின் வாழ்ே்து சசய்திகள் வாசிக்கப்

பட்டன. 

 

தேக் முஜிபுர ்ரஹ்மானுக்கு அவரது மலறவுக்கு பிறகு வழங்கப்படும் காந்தி அ

லமதிப் பரிசு 2020-

 அவரது இலளய மகளான தேக் சரஹானாவிடம் பிரேமர ்தமாடி வழங்கினார.் 

தேக் சரஹானாவின் சதகாேரியும் பிரேமருமான தேக் ஹசீனா உடனிருந்ோர.்



அகிம்லச மற்றும் இேர காந்திய முலறகளின் மூலம் சமூக, சபாருளாோர மற்று

ம் அரசியல் மாற்றேத்ிற்கு சிறப்பான பங்காற்றியேற்காக இந்ே விருது அவருக்

கு வழங்கப்பட்டது. 

 

ேம்முலடய உலரயில் அலனேத்ு பிரமுகரக்ளுக்கும் நன்றி சேரிவிே்ே பிரேமர ்

திரு நதரந்திர தமாடி, நிகழ்வின் முக்கியேத்ுவே்லே எடுே்துலரே்ேதோடு இரு நா

டுகளுக்கிலடதயயான உறவுகளின் பல்தவறு பரிணாமங்கள் குறிே்து தபசினார்

. 

 

அவரது உலரலய சோடரந்்து,‘என்றும் வாழும் முஜிப் நிலனவுப் பரிலச’ பிரேமர்

 திரு நதரந்திர தமாடிக்கு தேக் சரஹானா வழங்கினார.்இந்திய பிரேமருக்கும் 

மக்களுக்கும் ேம்முலடய உலரயின் தபாது வங்கதேச குடியரசுே ்ேலலவர ்திரு 

முகமது அப்துல் ஹமீது நன்றி சேரிவிேே்ார.் 1971-

 ஆண்டு வங்கதேச சுேந்திர தபாரில் இந்தியாவின் பங்கு மற்றும் முயற்சிகலள 

அவர ்பாராட்டினார.் 

 

சகாவிட்19 சபருந்சோற்றுக்கு இலடயிலும், இந்நிகழ்சச்ியில் தநரில் கலந்து சகா

ண்ட பிரேமர ்திரு நதரந்திர தமாடிக்கு பிரேமர ்தேக் ஹசீனா மனப்பூரவ்மான 

நன்றிலய சேரிவிேே்ார.் எல்லா காலங்களிலும் வங்கதேசே்திற்கு ஆேரவளிக்கு

ம் இந்தியாலவ அவர ்பாராட்டினார.் 

 

முலறப்படியான நிகழ்சச்ிலய சோடரந்்து நலடசபற்ற கலல நிகழ்சச்ியில், புக

ழ்சபற்ற இந்துஸ்ோனி பாடகரான பண்டிட் அதஜாய் சக்ரபரே்்தி பங்தகற்று பங்

கபந்துக்காக ோம் இயற்றி அரப்்பணிே்ே ராகே்லேக் சகாண்டு பாரல்வயாளரக்

லள சமய்மறக்க சசய்ோர.்ஏ ஆர ்ரஹ்மானின் இலச நிகழ்சச்ியும் இேயங்க

லள சவன்றது. பல்தவறு இலச, நடனம் மற்றும் நாடக நிகழ்சச்ிகதளாடு சகாண்

டாட்டங்கள் நிலறவுற்றன. 

 

டாக்கா 

மார்ச் 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. 


