
বাংলােদশ তাবাস 

আংকারা, র  

 

মেনা  সাং িতক অ ােনর মে  িদেয় রে  শহীদ শখ রােসেলর ৫৮তম জ িদন উ  যাপন 

 

স িরিলজ-আংকারা, ১৭ অে াবর, ২০২১: িদন াপী নানান আেয়াজন ও যথাযথ ভাবগা ীেযর ম  িদেয় বাংলােদশ তাবাস, 
আংকারায় আজ শখ রােসেলর ৫৮তম জ বািষকী উ  যাপন করা হেলা। মা বর রা ত জনাব ম  দ মা ান এনিডিস ক ক তাবােস অবি ত 
শখ রােসল কণাের শখ রােসেলর িত িতেত বক অপেণর ম  িদেয় িদবস র আ ািনকতা  হয়। অতঃপর তাবােসর 

কমকতা/কমচারী, বাসী বাংলােদশী ও িশ েদর উপি িতেত তাবােসর ‘িবজয় একা র’ িমলনায়তেন ল অ ােনর আেয়াজন করা হয়।  

 

অ ােনর েত শহীদ শখ রােসেলর উপর িনিমত িবিভ  ামা িচ  দশণ করা হয়। তাবােসর কমকতা/কমচারী এবং বাসী 
বাংলােদশী ও িবিভ  িব িব ালয় হেত আগত ছা -ছা ীেদর উপি িতেত উ  িদবস উপলে  া  মহামা  রা পিত’র বাণী পাঠ কেরন মা বর 

রা দতূ জনাব ম  দ মা ান এনিডিস।   
  

এরপর আেলাচনা পেব িমশন উপ- ধান জনাব মাঃ রইস হাসান সেরায়ার উপি ত সবাইেক াগত জািনেয় ব  রােখন। রা ত 
ত র সমাপনী িবেশষ ব ে  িদবস র  ও তাৎপয েল ধের িতিন বেলন, িনরাপরাধ ও িন াপ কিন  িশ  রােসেলর হত া জাতীয় 
জীবেনর এক  অনাকাি ত কলংকজনক িনমম ঘটনা। জািত এ বদনা দায়ক ঘটনায় আজও অ ত  এবং থমবােরর মত জাতীয় পযােয় শহীদ 
শখ রােসল িদবেসর উদযাপন এক  যথাযথ রা ীয় ী িত।     

 

শখ রােসেলর ৫৮তম জ িদবস উপলে  তাবাস বাংলােদশ বাসী িশ -িকেশারেদর অংশ হেণ এক মেনা  সাং িত অ ােনর 
আেয়াজন কের এবং মা বর রা ত জনাব ম  দ মা ান এনিডিস ক ক অ ােন অংশ হণকারী িশ -িকেশারেদ উপহার দান করা হয়।  

 

পিরেশেষ শহীদ শখ রােসেলর জ িদবস উপলে  এক  কক কাটা হয় এবং শহীদ শখ রােসলসহ ব ব  পিরবােরর শহীদ হওয়া 
অ া  সকল সদ েদর িবেদহী আ ার মাগিফরাত কামনায় িবেশষ মানাজাত করা হয়।  
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