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মিদয়নায় যথাদযাগ্য িযযাোয় শশখ রাদসল মেবস ২০২২ পালন   
 

মিদয়নাস্থ বাাংলাদেশ েূতাবাস ও স্থায়ী মিশদনর উদেযাদগ্ যথাদযাগ্য িযযাো ও িাবগ্াম্ভীদযযর সাদথ জামতর মপতা 

বঙ্গবনু্ধ শশখ িুমজবুর রহিাদনর কমনষ্ঠ সন্তান শমহে শশখ রাদসদলর ৫৯তম জন্মমেন উপলদযয বাাংলাদেশ সরকার কতত যক 

শ ামিত ‘দশখ রাদসল মেবস ২০২২’ পালন করা হদয়দে। এ উপলদযয েূতাবাস ও স্থায়ী মিশদনর পয শথদক মশশু-

মকদশারদের জনয রচনা প্রস্ট্রতয াস্ট্রিতা এবাং আদলাচনা সিার আদয়াজন করা হয়। আয াচনা সভায় প্রধান অমতমথ মহদসদব 

উপমস্থত স্ট্রিয ন গ্ণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র িাননীয় প্রমতিন্ত্রী জনাব ফরহাে শহাদসন 

এিমপ।   

০২। পমবত্র শকারআন শতলাওয়াত ও পস্ট্রিত্র িীতা পাযের িাধযদি আদলাচনা অনুষ্ঠানমি শুরু হয়। প্রথদিই মেবসমি 

উপলদযয িহািানয রাষ্ট্রপমত ও িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর বাণীসিূহ পাঠ করা হয়।     

০৩। আদলাচনাপদবয বক্তারা জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ শশখ িুমজবুর রহিান ও তাাঁর পমরবাদরর সকল শমহে এবাং 

িুমক্তযুদের সকল শমহেদের স্মতমতর প্রমত গ্িীর শ্রো জ্ঞাপন কদরন। আদলাচকগ্ণ বদলন, শশখ রাদসল ১৫ আগ্দের 

কালরাদত  াতকদের হাদত মনিযি হতযার মশকার না হদল আজ বাাংলাদেশ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িদতা আরও একজন 

েূরেশযী, িানমবক ও আেশয শনতা শপদতা। দূতািাযসর চার্জ দয এযেয়াসজ র্নাি রাহাত স্ট্রিন র্ামান তার িক্তযিয িয ন য  

অবদহমলত, পশ্চাৎপে, অমধকার বমিত মশশুদের আদলামকত জীবন গ্ড়ার প্রতীক হদয় গ্রাি-গ্ঞ্জ-শহর তথা বাাংলাদেদশর 

মবস্তীণয জনপে-শলাকালদয় শশখ রাদসল আজ এক িানমবক সত্তায় পমরণত হদয়দে। িানমবক শচতনা সম্পন্ন সব িানুি 

শশখ রাদসদলর িিযামন্তক হতযাকাদের শশাকদক হৃেদয় ধারণ কদর বাাংলার প্রমতমি মশশু-মকদশার তরুদণর িুদখ হামস 

শফািাদত আজ প্রমতশ্রুমতবে। প্রধান অমতমথ জনপ্রশাসন প্রমতিন্ত্রী জনাব ফরহাে শহাদসন তার বক্তদবয জামতর মপতা 

বঙ্গবনু্ধ শশখ িুমজবুর রহিান-এাঁর প্রমত গ্িীর শ্রো জ্ঞাপন কদরন এবাং বদলন মশশু বয়দসই শমহে শশখ রাদসদলর 

অসাধারণ িানমবক ও শনতত দের গুণাবলী ফুদি উদঠমেল। মতমন বদলন, শশখ রাদসল শবাঁদচ থাকদল আজদক আিরা বঙ্গবনু্ধর 

আরও একজন শযাগ্য উত্তরসূরী শপতাি। প্রধান অস্ট্রতস্ট্রি আরও বদলন,  াতকরা শমহে শশখ রাদসলদক হতযা কদর বঙ্গবনু্ধ 

পমরবারদক মনমশ্চহ্ন করদত শচদয়মেল, মকন্তু তারা সফল হয় মন। শশখ রাদসল িানমবক ও আেমশযক সত্ত্বা মহদসদব শবাঁদচ 

আদেন সবার িাদে। আজ সবার কাদে শমহে শশখ রাদসল একমি িাদলাবাসার নাি।   

০৪। আদলাচনা অনুষ্ঠান শশদি প্রধান অমতমথ রচনা প্রস্ট্রতয াস্ট্রিতায় মবজয়ী ও অাংশগ্রহণকারী মশশু-মকদশারদের িাদে 

পুরস্কার মবতরণ কদরন এবাং উৎফুল্ল মশশু-মকদশার ও কস্ট্রমউস্ট্রনস্ট্রির সদসযযদর মনদয় শকক শকদি শমহে শশখ রাদসদলর 

জন্মমেন উেযাপন কদরন।     

০৫। অনুষ্ঠান শশদি জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ শশখ িুমজবুর রহিান ও তাাঁর পমরবাদরর সকল শমহে, িুমক্তযুদের সকল 

শমহেদের আত্মার িাগ্মফরাত এবাং শেদশর শামন্ত-সিতমে কািনা কদর মবদশি শিানাজাত করা হয়।  

অনুষ্ঠাদন উপমস্থত সকলদক আপযায়দনর িাধযদি মেবদসর কাযযক্রযমর সিামি  দি।  


