
                    

 

                                                   

 

                         বাাংলাদেশ েূতাবাস 

এদেন্স, গ্রিস 

 

                                                   প্রেস গ্রবজ্ঞগ্রি: 

 

গ্রিদস মহান স্বাধীনতার সবুর্ণজয়ন্তী উদ যাপন 

যোদযাগ্য মযণাো ও বযাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধয গ্রেদয় গ্রিদস বাাংলাদেদশর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় গ্রেবস 

উদ যাগ্রপত হদয়দে।  গ্রবশ্ববযাপী করানা ভাইরাসজগ্রনত কদ ার লকডাউদনর মদধযও স্বাধীনতার সবুর্ণজয়ন্তীদত মহান 

স্বাধীনতা ও জাতীয় গ্রেবস উদ যাপদন েবাসী বাাংলাদেগ্রশদের মদধয বযাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা গ্রেল লক্ষ্য করার মদতা।  

েূতাবাদসর সকল কমণকতণা ও কমণচারীবৃদের উপগ্রিগ্রতদত সকাদল েতূাবাস োঙ্গদর্ জাতীয় পতাকা উদতালদনর মধয গ্রেদয় 

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় গ্রেবদসর কমণসগূ্রচর সচূনা কদরন গ্রিদস গ্রনযুক্ত বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রেতূ আসুে আহ মে।  জাগ্রতর 

জনক বঙ্গবন্ধ ু প্রশখ মুগ্রজবুর রহমান এবাং মুগ্রক্তযুদে গ্রনহত শগ্রহেদের আত্মার মাগ্দেরাত এবাং কদরানা ভাইরাস হদত 

গ্রবশ্ববাসীর আশু মুগ্রক্ত ও প্রেদশর উতদরাতর সােলয ও সমৃগ্রে কামনা কদর গ্রবদশষ প্রমানাজাত করা হয়। 

গ্রেবদসর কমণসূগ্রচর গ্রিতীয় অাংশ জমু প্লাটেদমণ পগ্রবত্র ধমণিন্থ প্রেদক পাদ র মাধযদম শুরু হয়।  এদত অাংশিহর্ 

কদরন বাাংলাদেশ কগ্রমউগ্রনগ্রট ইন গ্রিদসর প্রনতবৃৃে, গ্রিস আওয়ামী লীগ্সহ গ্রবগ্রভন্ন রাজননগ্রতক, সামাগ্রজক, সাাংস্কৃগ্রতক, 

বযবসায়ী সাংগ্ দনর প্রনতবৃৃে, নারী প্রনতবৃৃে এবাং গ্রবগ্রভন্ন গ্রবভাগ্ ও প্রজলা গ্রভগ্রতক আঞ্চগ্রলক সাংগ্ দনর প্রনতৃবেৃ এবাং 

সবণস্তদরর েবাসী বাাংলাদেগ্রশগ্র্।  কমণসূগ্রচর শুরুদতই মহান মুগ্রক্তযুদে শাহাোত বরর্কারী ৩০ লাখ শগ্রহদের মহান 

আত্মতযাদগ্র েগ্রত শ্রো জাগ্রনদয় ১ গ্রমগ্রনদটর নীরবতা পালন করা হয়।  মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় গ্রেবস উপলদক্ষ্য  মহামানয 

রাষ্ট্রপগ্রত, মাননীয় েধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র েগ্রতমন্ত্রী প্রেগ্ররত বার্ী পা  করা হয়।  এরপর 

স্বাধীনতার সবুর্ণজয়ন্তীদত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় গ্রেবস উপলদক্ষ্য মাননীয় েধানমন্ত্রীর গ্রবদশষ গ্রভগ্রডওবাতণা েেশণন 

করা হয় 

স্বাধীনতার সবুর্ণজয়ন্তীদত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় গ্রেবদসর আদলাচনা অনুষ্ঠাদন বক্তাগ্র্ গ্ত পঞ্চাশ বেদর 

েধানমন্ত্রী প্রশখ হাগ্রসনার প্রনতদৃে উন্নয়নশীল প্রেদশর সম্মানসচূক কাতাদর অন্তভুণগ্রক্তদত উচ্ছ্বাস েকাশ কদরন ও ভগ্রবষযদত 

আদরা সােদলযর জনয ঐকযবে হদয় কাজ করার েতযয় বযক্ত কদরন।  একইসাদে তারা েবাদস আগ্ামী েজদের কাদে 

বঙ্গবন্ধরু আেশণ ও মুগ্রক্তযুদের প্রচতনা তুদল ধরার জনয আদরা প্রবগ্রশ কদর উদেযাগ্ প্রনওয়ার আহবান জানান।  বাাংলাদেদশর 

রাষ্ট্রেতূ তাাঁর বক্তদবযর শুরুদত জাগ্রতর জনক বঙ্গবন্ধ ুপ্রশখ মুগ্রজবুর রহমাদনর ঐগ্রতহাগ্রসক প্রনতদৃের কো উদেখ কদরন।  

গ্রতগ্রন বদলন, বঙ্গবন্ধরু স্বদের প্রসানার বাাংলা গ্ড়ার লদক্ষ্য তাাঁর সদুযাগ্য কনযা মাননীয় েধানমন্ত্রী প্রশখ হাগ্রসনার প্রনতদৃে 

এগ্রগ্দয় যাদে বাাংলাদেশ।  গ্রতগ্রন েবাসীদের ঐকযবে প্রেদক বঙ্গবন্ধরু আেদশণ অনুোগ্রর্ত হদয় প্রেশ গ্ড়ার কাদজ 

আত্মগ্রনদয়াগ্ করার আহবান জানান।  গ্রতগ্রন বদলন, একমাত্র কু্ষ্ধা, োগ্ররদ্রমুক্ত ও স্বগ্রনভণর বঙ্গবন্ধরু স্বদের প্রসানার বাাংলাদেশ 

গ্রবগ্রনমণাদর্র মাধযদমই জাগ্রতর গ্রপতা এবাং স্বাধীনতা সাংিাদমর লাদখা শগ্রহদের আত্মতযাগ্ সেল করা সম্ভব হদব। 

এথেন্স, ২৬ মার্চ  ২০২১ 


