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মিদয়নায় যথাদযাগ্য িযচাোয় িহান স্বাধীনতার সুবর্চজয়ন্তী ও জাতীয় মেবস উেযাপন    

 
মিদয়নাস্থ বাাংলাদেশ েূতাবাস ও স্থায়ী মিশন কতত চক যথাদযাগ্য িযচাো, িাবগ্াম্ভীযচ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার িধয মেদয় িহান 
স্বাধীনতার সুবর্চজয়ন্তী ও জাতীয় মেবস উেযাপন করা হদয়দে। সকাদল জাতীয় পতাকা উদতালদনর িধয মেদয় মেবসমি 
উপলদযয গ্তহীত কাযচক্রদির শুরু হয়। এরপর েূতাবাদসর কিচকতচা-কিচর্ারীসহ অমিয়ায় মনযুক্ত বাাংলাদেদশর িানযবর 
রাষ্ট্রেূত ও স্থায়ী প্রমতমনমধ মিাহাম্মে আবু্দল িুমহত স্বাধীনতার িহান স্থপমত জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ মশখ িুমজবুর রহিাদনর 
প্রমতকত মতদত শ্রদ্ধা জামনদয় পুষ্প স্তবক অপচর্ কদরন।     
 
সকাল ১০িায় স্বাধীনতার সুবর্চজয়ন্তী ও জাতীয় দিবসসর গুরুত্ব ও তাৎপযচ মনদয় একমি অনলাইন আদলার্না সিা অনুমিত 
হয়। আদলার্না অনুিাদন প্রধান আস োচক মহদসদব সাংযুক্ত মেদলন প্রখযাত ইমতহাসমবে ও বাাংলাদেশ ইউমনিামসচমি অফ 
প্রদফশনালস (BUP)-এর বঙ্গবনু্ধ মর্য়ার অধযাপক ড. সসয়ে আদনায়ার মহাদসন। আদলার্না সিায় অমিয়া, হাদঙ্গমর, 
মলাদিমনয়া ও মলািামকয়ায় বসবাসরত বাাংলাদেশী কমিউমনমির মনতত বতন্দ, সাাংবামেক, োত্র এবাং অনযানয বযমক্তবগ্চ অাংশগ্রহর্ 
কদরন।      
 
পমবত্র মকারআন মতলাওয়াত ও গ্ীতা পাদের িাধযদি আদলার্না অনুিানমি শুরু হয়। আদলার্নাপদবচর শুরুদত স্বাধীনতার 
সুবর্চজয়ন্তী ও জাতীয় মেবস উপলদযয িহািানয রাষ্ট্রপমত, িাননীয় প্রধানিন্ত্রী, িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রী ও িাননীয় পররাষ্ট্র 
প্রমতিন্ত্রীর বার্ীসিূহ প্রর্ার ও পাে করা হয়। বাাংলাদেদশর স্বাধীনতার সুবর্চজয়ন্তী ও জাতীয় মেবস উপ সযে হাদঙ্গমরর 
পররাষ্ট্র িন্ত্রী কতত চক প্রিত্ত মিমডও বাতচা প্রর্ার করা হয়। িানযবর রাষ্ট্রেূদতর সিাপমতদত্ব অনুমিত আদলার্না সিায় শুদিচ্ছা 
বক্তবয প্রোন কদরন মিশন উপ-প্রধান জনাব রাহাত মবন জািান।      
 
অনুিাদনর প্রধান আদলার্ক অধযাপক ড. সসয়ে আদনায়ার মহাদসন তোাঁর বক্তসবে বাাংলাদেদশর স্বাধীনতা সাংগ্রাি ও িুমক্তযুদদ্ধর 
স্মতমত, স্বাধীনতা সাংগ্রাদি সবচকাদলর সবচদশ্রি বাঙামল জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ মশখ িুমজবুর রহিান-এঁর বমলি মনততত্ব এবাং 
বঙ্গবনু্ধর হাত ধদর মবদে িরবোসর বোাং োসিসের মোথো উাঁচু কসর িোাঁড়োস োর কথো তুস  ধসর । দতদ  বস  , শূনয মথদক যাত্রা 
শুরু কদর বাাংলাদেশ এখন অথচননমতক প্রবতমদ্ধর অগ্রযাত্রায় অপ্রমতদরাধয।     
 
আদলার্নাপদবচ বক্তারা স্বাধীন বাাংলাদেশ প্রমতিায় জামতর মপতার মবমিন্ন পযচাদয়র আদন্দালন-সাংগ্রাি, পরবতচীকাদল েীর্চ নয় 
িাদসর রক্তযয়ী সশস্ত্র সাংগ্রাদির মনততত্ব এবাং স্বাধীনতাদতার মেশ পুনগ্চেন ও জামতর মসবায় বঙ্গবনু্ধর অবোন এবাং 
আত্মতযাগ্ সম্পদকচ সারগ্িচ আদলার্না কদরন। বঙ্গবনু্ধ ক েো মো  ীয় প্রধানিন্ত্রী মশখ হামসনার মনতত দত্ব বোাং োসিে উন্নয়নশীল 
মেদশর সম্মানসূর্ক কাতাদর অন্তিুচমক্তদত উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদরন ও িমবষ্যদত আদরা সাফদলযর জনয ঐকযবদ্ধ হদয় কাজ করার 
প্রতযয় বযক্ত কদরন।   
 
সিাপনী বক্তদবয িানযবর রাষ্ট্রেূত ও স্থায়ী প্রমতমনমধ জনাব মিাহাম্মে আবু্দল িুমহত সবচকাদলর সবচদশ্রি বাঙামল জামতর মপতা 
বঙ্গবনু্ধ মশখ িুমজবুর রহমোস র প্রমত গ্িীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কদরন। দতদ  বস  , স্বাধীনতার সুবর্চজয়ন্তী ও জামতর মপতার 
জদের শতবছসরর এই িাদহন্দ্রযদর্ আমরো স্বদপান্নত মেদশর তামলকা মথদক উন্নয়নশীল মেদশর কাতাদর উন্নীত হসত 
মপদরমে। যারা বাাংলাদেশদক একসিয় তলামবহীন ঝুমি বা বযথচ রাষ্ট্র দহসসসব মর্মিত করার মর্ষ্টা কদরমেল তাদের দমসথে 
প্রমোণ কসর বাাংলাদেশ এখন মবদে শুধু অথচননমতক উন্নয়দনর মরাল িদডলই নয়, স্বাস্থয, মশযা, নারীর যিতায়দর্ আিরা 



বহু দিেসক দপছস  দেস  অস কিূর এমগ্দয় মগ্মে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বের পূমতচদত এই অজচন অদনক আনদন্দর, মগ্ৌরদবর। 
দতদ  বস , িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর সুদযাগ্য, প্রজ্ঞাবান ও িূরেশচী মনতত দত্ব জামতর মপতার স্বদের মসানার বাাংলা গ্িার  সযে 
আমোসির সোমস  এদিসয় দেসত হসব দে  স্বাধীনতার প্লামিনাি জয়ন্তীদত আিরা আিাদের পরবততী প্রজন্মসক উপহার মেদত 
পামর একমি  সুখী, সিতদ্ধ ও অসাম্প্রোময়ক বাাংলাদেশ - আজদকর মেদন এই মহাক আিাদের েতি শপথ।     
 
আদলার্না মশদষ্ জামতর মপতা ও তাঁর পমরবাদরর সকল েহীি, জাতীয় র্ার মনতা এবাং িুমক্তযুদদ্ধর সকল েহীিসির আত্মার 
িাগ্মফরাত এবাং মেদশর শামন্ত ও সিতমদ্ধ কািনা কদর মবদশষ্ মিানাজাত করা হয়। 
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