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ప్రధానమంత్రి శ్ర ీనరంప్ర మోదీ తన రండు రోజుల బంగా్లదేశ్ రర్య టనలో భాగంగ్ల బంగా్లదేశ్ 

సా్వ తంప్తయ  సా్ రోోతస వాలాో ముఖ్య  అతిథిగ్ల పాలొ్గనా్న రు. గౌర్వనీయులైన బంగా్లదేశ్ అధ్య క్షుడు 

మహ్మ ద్ అబ్దుల్ హ్మీద్, ప్రధానమంత్రి షేక్ హ్సీన్నలతోపాటు షేక్ ముజిబ్దర్ రహ్మమ న్ చినా  

కుమార ె షేక్ రహ్న్న స్హ్మ ‘ముజిబ్ బోరోో’ వేడుకల జాతీయ నిరా్ హ్ణ కమిటీ ప్రధాన 

స్మనా యకర్ ెడాక టర్ కమల్ అబ్దుల్ న్నజర్ చౌరి తదితర్ ప్రముఖులు ఈ కార్య ప్కమంలో 

పాలొ్గనా్న రు. తేజ్గ్లవ్లోని జాతీయ కవాతు ప్రంగణంలో ఈ కార్య ప్కమానిా  నిరా్ హంచారు. ఈ 

వేడుకలలో భాగంగ్ల బంగా్లదేశ్ జాతిపిత జనమ  శతాబ్దు ఉతస వాలను కూడా నిరా్ హసె్తన్నా రు. 

 

ఖురన్, భగవదీతొ, త్రిపిటకం, బైబ్దలస హ్మ రవిప్త ప్గంథ ప్రవచన రఠనంతో ఈ కార్య ప్కమానికి 

శ్రకీార్ం చుట్టటరు. బంగా్లదేశ్ సా్వ తంప్తయ  సా్ రోోతస వాల స్ంరర్భ ంగ్ల లోగో ఆవిష్క ర్ణతోపాటు 

‘‘ది ఎటర్ా ల్ ముజిబ్’’ పేిట రూపందించిన వీడియోను విడురల చేశారు. ఈ ప్రతేయ క 

స్ంరరభ నిా  పుర్స్క ించుకుని ఒక ‘ఇతివృత ెగీతం’ కూడా ఆలపించడమేగ్లక ‘‘ది ఎటర్ా ల్ 

ముజిబ్’’ యానిమేష్న్ వీడియోను కూడా ప్రర శి ంచారు. బంగా్లదేశ్ జాతి నిరమ ణంలో స్వయుధ్ 

రళాలు పోషంచిన ప్రధాన పాప్తను వివిసె్త స్వయుధ్ బలగ్లల సిబబ ంది ప్రతేయ క ప్రరర్శ న 

ఇచాా రు. 

 

డాక టర్ కమల్ అబ్దుల్ న్నజర్ చౌరి అతిథులకు ఆహా్మ నం రలుకుతూ ప్రస్ంగంచారు. భార్త 

ప్రధాని శ్ర ీనరంప్ర మోదీ, 1971న్నటి బంగా్లదేశ్ విముకి ెయురధంలో ప్రతయ క్షంగ్ల పాలొ్గనా  భార్త 

స్వయుధ్ రళాల పూరా్  ప్రముఖులు ఈ వేడుకలకు హ్మజరు కావడంపై ఆయన హ్ర్ంో వయ కంె 

చేశారు. ఈ సా్వ తంప్తయ  సా్ రోోతస వాల నేరథయ ంలో వివిధ్ దేశాల, ప్రభుతాా ల అధినేతలు స్హ్మ 

విశిష్ట వయ కెులు రంపిన అభినంరన స్ందేశాలను ఈ స్ంరర్భ ంగ్ల ప్రర శి ంచారు. 

 

షేక్ ముజిబ్దర్ రహ్మమ న్కు మర్ణానంతర్ం ప్రకటించిన ‘గ్లంధీ శాంతి బహుమతి-2020’ని 

ప్రధానమంత్రి నరంప్ర మోదీ ప్రదానం చేశారు. ముజిబ్దర్ రహ్మమ న్ చినా  కుమార ెషేక్ రహ్న్న, 

ఆమె సోరి-ప్రధాని షేక్ హ్సీన్నతో కలసి ఈ పుర్స్వక రనిా  సీా కించారు. గ్లంధేయవార 

విధాన్నలతోపాటు అహంస్వతమ క రరధతులలో స్వమాజిక-ఆికి-రజకీయ రివర్నె తేవడంలో 

ఆయన చేసిన కృషకి గుింెపుగ్ల ఈ పుర్స్వక రనాి  అంరజేశారు. 

 

ప్రధానమంత్రి నరంప్ర మోదీ ప్రస్ంగసె్త- వేడుకలాో పాలొ్గనా  ప్రముఖులంరికీ కృతజఞతలు 

తెలిపారు. ఈ స్ంరరభ నికిగల ప్రముఖ్యయ నిా  ప్రతేయ కంగ్ల వివించడంతోపాటు రండు దేశాల 



మధ్య  దా్వ పాక్షిక స్ంబంధాలాోని వివిధ్ కోణాలను స్ప ృశించారు. అనంతర్ం ప్రధానమంత్రి శ్ర ీ

నరంప్ర మోదీకి ‘ఎటరా్ ల్ ముజిబ్’ శ్జాఞ పికను రహ్న్న అంరజేశారు. బంగా్లదేశ్ అధ్య క్షుడు 

మొహ్మమ ద్ అబ్దుల్ హ్మీద్ ప్రస్ంగసె్త- భార్త ప్రధానమంత్రితోపాటు భార్తీయులకు 

కృతజఞతలు తెలిపారు. అలాగే 1971న్నటి బంగా్ల విముకి ెయురధంలో భార్త్ర పాప్తను, కృషని 

ఆయన ప్రశంసించారు. 

 

బంగా్లదేశ్ ప్రధాని షేక్ హ్సీన్న ప్రస్ంగసె్త- కోవిడ్-19 మహ్మామ ి రిసితిుల నడుమన ఈ 

కార్య ప్కమానికి ప్రతయ క్షంగ్ల హ్మజరు కావడంపై ప్రధానమంత్రి నరంప్ర మోదీకి హ్ృరయపూరా్ క 

కృతజఞతలు తెలిపారు. బంగా్లదేశ్కు ఎలవాేళలా భార్త ప్రభుతా ం అందిసె్తనా  స్హ్కారనిా  

ఆమె ఎంతగ్లనో ప్రశంసించారు. 

 

అ అధికాిక కార్య ప్కమాలు పూర్యెిన అనంతర్ం స్వంస్క ృతిక కార్య ప్కమాలు నిరా్ హంచారు. 

ఇందులో భాగంగ్ల ప్రసిరధ హందూసి్వనీ శాస్త్సీయె స్ంగీత విదాా ంస్తడు రండిట్ అజోయ్ చప్కవి ె

తాను స్ా ర్రర్చి బంగబంధుకు అంకితమిచిా న గీతానిా  ఆలపించి కార్య ప్కమానికి హ్మజరైన 

ప్రముఖులను, ప్రక్షకులను మంప్తముగుధలను చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రరంచ ప్రసిరధ స్ంగీత 

రర్శ కుడు ఎ.ఆర్.రహ్మాన్ మృదుమధుర్ స్ంగీత విభావితో అంరి హ్ృరయాలనూ 

ర్ంజింరజేశారు. ఇదే తర్హ్మలో రలు స్ంగీత, నృతయ , న్నటక ప్రరర్శ నలతో స్వంస్క ృతిక 

కార్య ప్కమాలు ముగశాయి. 

 

ఢాకా 

మార్చి 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. 


