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েংবাদ ডবজ্ঞডি 
  

ডিসেনাে যথাসযাগ্য মযযাদাে মহান ডবজে ডদবে উদযাডিত  
 
ডিসেনাস্থ বাংলাসদশ দূতাবাে ও স্থােী ডমশন যথাসযাগ্য মযযাদা ও উৎোহ-উদ্দীিনা এবং নানাডবধ কমযেূডির মাধযসম আজ মহান ডবজে 
ডদবে উদযািন কসরসে। েকাসল দূতাবাে প্রাঙ্গসে দূতাবাসে্র চার্জ দয এসেয়ার্জ র্নাব রাহাত ববন র্ামান কতত জক জাতীে িতাকা 
উসতালসনর মধয ডদসে ডদবসের কাযযক্রম শুরু হে। িসর ডতডন দূতাবাসের অনযানয কমযকতযাসদর ডনসে জাডতর ডিতা বঙ্গবনু্ধ শশখ মুডজবুর 
রহমাসনর প্রডতকৃডতসত িুষ্পস্তবক অিযে কসরন।    
  

ডবকাসল মহান ডবজে ডদবে উিলসযয একডি আসলািনা অনুষ্ঠাসনর আসোজন করা হে। িডবত্র শকারআন শতলাওোসতর মাধযসম ডবসশষ 
আসলািনা অনুষ্ঠানডি শুরু হে। প্রথসমই জাডতর ডিতা বঙ্গবনু্ধ শশখ মুডজবুর রহমান, তাাঁর িডরবাসরর েকল শহীদ, জাতীে িার শনতা, 
ও মুডিযুসের েকল শহীদসদর েম্মাসন এক ডমডনি নীরবতা িালন করা হে। মহান ডবজে ডদবে উিলসয মহামানয রাষ্ট্রিডত, মাননীে 
প্রধানমন্ত্রী, মাননীে িররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীে িররাষ্ট্র প্রডতমন্ত্রীর বােী র্মূহ িাঠ করা হে।   
 

মহান ডবজে ডদবসের ডবসশষ আসলািনাে বিাগ্ে জাডতর ডিতা বঙ্গবনু্ধ শশখ মুডজবুর রহমান ও শহীদ মুডিসযাোসদর সৃ্মডতর প্রডত 
গ্িীর শ্রো জ্ঞািন কসরন। তাাঁরা স্বাধীন বাংলাসদশ প্রডতষ্ঠাে জাডতর ডিতার দূরদশযী শনতৃত্ব, দীর্য নে মাসের রিযেী মুডি েংগ্রাম, 
স্বাধীনতা-উতর শদশ গ্ঠসন বঙ্গবনু্ধর অবদান ও স্বসের শোনার বাংলা গ্ড়সত বঙ্গবনু্ধ কতৃযক গৃ্হীত দূরদশযী নানা নীডত েম্পসকয ডবশদ 
আসলািনা কসরন। তাাঁরা বঙ্গবনু্ধকনযা মাননীে প্রধানমন্ত্রী শশখ হাডেনার শনতৃসত্ব বাংলাসদসশর োমডগ্রক উন্নয়সনর িূেেী প্রশংো কসরন। 
তাাঁরা বাংলাসদসশর োম্প্রদাডেক েম্প্রীডত ও ধমযডনরসিযতা অযুন্ন রাখা ও মুডিযুসের শিতনার েডঠক বাস্তবােসনর উির আসলাকিাত 
কসরন।     
 

চার্জ দয এসেয়ার্জ তাাঁর বিসবয জাডতর ডিতা, মুডিযুসের েকল শহীদ, েম্ভ্রমহারা মা-সবান ও নে মাে বযািী যুসে তযাগ্ স্বীকারকারী 
বীর মুডিসযাোসদর প্রডত েশ্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কসরন। ডতডন স্বাধীনতার মহান স্থিডত জাডতর ডিতা বঙ্গবনু্ধ শশখ মুডজবুর রহমাসনর 
অনবদয অবদান তুসল ধসরন। ডতডন বঙ্গবনু্ধকনযা মাননীে প্রধানমন্ত্রীর শনতৃসত্ব কসরানা মহামারীর মসধযও বাংলাসদসশর অথযননডতক 
অগ্রযাত্রার িূেেী প্রশংো কসরন। ডতডন মাননীে প্রধানমন্ত্রীর েুসযাগ্য শনতৃসত্ব িদ্মা শেতু, কেযফুডল িাসনল, শমসরাসরল, রূিিুর 
িারমােডবক ডবদুযৎসকন্দ্র ডনমযােেহ বতযমান েরকাসরর নানা উন্নেন কমযযসজ্ঞর তাৎিযয েম্পসকয আসলািনা কসরন। বতবন ভারর্ামযপূর্জ 
পররাষ্ট্রনীবত পবরচালনা, র্লবায়ু পবরবতজন মমাকাসবলায় বববিক আসলাচনায় মনততত্ব প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভত বত মক্ষসে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রীর অনবদয অবদাসনর উসেখ কসরন। িাজয দয এসফোেয র্াবতর বপতা বঙ্গবনু্ধ শশখ মুডজবুর রহমাসনর আদসশজ উজ্জীববত হসয় 
উন্নত ও র্মতদ্ধ বাাংলাসদশ গড়সত র্বাইসক ঐকযবদ্ধভাসব কার্ করার আহ্বান র্ানান।   
 

আসলািনা েিা শশসষ বঙ্গবনু্ধ ও তাাঁর িডরবাসরর েকল শহীদ, জাতীে িার শনতা ও মুডিযুসের েকল শহীদসদর আত্মার মাগ্ডফরাত 
এবং শদসশর অবযাহত শাডি-েমৃডে কামনা কসর ডবসশষ শমানাজাত করা হে।      
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