প্রেস রিরিজ
প্র োরিও (জোপোন), ১৮ রিসসম্বি ২০২১

আন্তজজোরিি অরিবোসী রিবস ২০২১ উিযোপন িসিসে প্র োরিওস্থ বোাংিোসিশ িূ িোবোস
জোপোসনি প্র োরিওস্থ বোাংিোসিশ িূ িোবোস আজ (১৮ রিসসম্বি ২০২১, শরনবোি) আন্তজজোরিি অরিবোসী রিবস উিযোপন
িসিসে। এ উপিসযে িূ িোবোসসি বঙ্গবন্ধু রিিনোয়িসন আসয়োরজি এি অনু ষ্ঠোসন রিবসর উসেশে িসি িহোিোনে িোষ্ট্রপরি,
িোননীয় েধোনিন্ত্রী, পিিোষ্ট্রিন্ত্রী এবাং েবোসী িিেোণ ও ববসিরশি িিজসাংস্থোন িন্ত্রী এবাং স্বিোষ্ট্রিন্ত্রী েিত্ত বোনী পোঠ িিো
হয়। অনু ষ্ঠোসন উসেখসযোগ্ে সাংখেি জোপোরন েরিষ্ঠোসনি েরিরনরধ, িিজী প্রেিণিোিী েরিষ্ঠোসনি েরিরনরধ, বোাংিোসিশ
িরিউরনর ি রবরিন্ন পযজোসয়ি প্রনিৃবৃ ন্দ এবাং রিশন উপেধোন জনোব শোহ্ আরসফ িহিোন ও রিরনস্টোি (িিোসজ) ি. আরিফুি
হিসহ িূ িোবোসসি িিজিিজোগ্ণ উপরস্থি রেসিন।
জোপোসন রনযু ক্ত বোাংিোসিসশি িোষ্ট্রিূি শোহোবু রেন আহিি অনু ষ্ঠোসন অাংশগ্রহণ িিোয় উপরস্থি সবোইসি ধনেবোি জোনোন।
িোষ্ট্রিূি বসিন িুরজব বসষজি উসেশে এবাং রনিোপি অরিবোসন, অরিবোসী িিজীসিি িযজোিো ও অরধিোি অযুন্ন িোখো এবাং
িোাঁসিি জীবনিোন উন্নয়সনি িসযেি সোসে সোিঞ্জসে প্রিসখ অরিবোসী রিবসসি এ বেসিি েরিপোিে “শিবসষজ জোরিি রপিো,
সু বসণজ স্বোধীনিো; অরিবোসসন আনসবো িযজোিো ও বনরিিিো” অিেন্ত িোৎপযজপূণজ ও সিসয়োপসযোগ্ী হসয়সে। রিরন বসিন
সিিোসিি সরঠি পিসযপ ও বেবস্থোপনোয় প্রিসশি জনসাংখেো আজ জনসম্পসি রূপ রনসয়সে এবাং রবসেি ১৭৩ র প্রিসশ
১ প্রিোর ি প্রবরশ বোাংিোসিরশ সু নোসিি সোসে িোজ িিসে। িোষ্ট্রিূি অেজনীরিি চোরিিোশরক্ত প্রিরিস ন্স প্রযোদ্ধোসিি ধনেবোি ও
িৃিজ্ঞিো জোনোন। রিরন জোপোন েবোসী বোাংিোসিরশসহ সিি অরিবোসীসি প্রিসশি উন্নয়সন ও সু নোি বৃ রদ্ধসি আসিো প্রবরশ
প্রিশসেি, রনষ্ঠো ও সিিোি সোসে িোজ িিোি আহ্বোন জোনোন।
রিবসর ি িোৎপযজ ও গুিত্ব িুসি ধসি এবাং জোপোসন জনশরক্ত রনসয়োসগ্ি সু সযোগ্ রনসয় আগ্ি অরিরেসিি উসেসশে এির
পোওয়োি পসয়ন্ট উপস্থোপনো িসিন িূ িোবোসসি িোউসন্সিি ও িূ িোিয় েধোন প্রশখ ফরিি। পিবিজী অাংসশ, উপরস্থি অরিরে
ও িু ই প্রিসশি িিজী প্রেিণিোিী েরিষ্ঠোসনি েরিরনরধ সোসে িুক্ত আসিোচনো অনু রষ্ঠি হয়। আসিোচিগ্ণ জোপোসন িিজী
রনসয়োসগ্ রবরিন্ন সিসেোি িেো িুসি ধসি িোষ্ট্রিূসিি সহসযোরগ্িো িোিনো িসিন। িোষ্ট্রিূি িোাঁসিিসি সিি েিোি
সহসযোরগ্িোি আেোস েিোন িসিন।
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