
 

                                                                                  

বাাংলাদেশ েতূাবাস 
ব্াাংকক, থাইল্ান্ড 

 
 

                       প্রেস বিজ্ঞবি                 নং-৯৬৬/২০২১ 
 

িাাংলাদেশ েতূািাস, ি্াাংকদক ১৮ অদটাবর বিবিন্ন কর্মসূচীর র্ধ্্বেদে শশখ 
রাদসল দেবস পালন। 

 

ব্যাংকক, তারিখঃ ১৮.১০.২০২১ ররঃ 

 জারতি রিতা বঙ্গবনু্ধ শেখ মরুজবুি িহমান-এি করনষ্ঠ িুত্র শেখ িাসেল এি 
জন্মরিন ১৮ অসটাবি স্মিসে প্রথমবযরেে মর য রিনটিসক ‘সেখ িাসেল রিবে’ রহসেসব 
যথাসযাগ্য মযযািাি োসথ িালসনি লসযয শকারিড-১৯ মহামারিি শেযািসে স্বাগ্রতক 
শিসেি স্বাস্থ্য রবরি-রবিাসনি আসলাসক বাংলাসিে দ ূযবযস বববিন্ন কমমসূচী গ্রহণ করে। 
 

েকাল ১০ ঘটিকায় মানযবি িাষ্ট্রিতূ িতূাবাসেি হল রুসম শেখ িাসেল এি 
েরতকৃরতসত িুষ্পস্তবক অর্মরণে মধ্্বদরে রিবসেি কমৃেূচীি সূচনয করেন। দ ূযবযরসে 
বমবনস্টযে (কনু্সলযে) সহ সীবম  সাংখ্্ক কমমক ম য এ সমে উর্বি  বিরলন।  

 

এের্ে জারতি রিতা ও তাাঁি িরিবািবসগ্যি েরত শ্রদ্ধা জ্ঞািসনি মিয রিসয় 
থাইলযাসে রনযুক্ত বাংলাসিসেি মানযবি িাষ্ট্রিতূ জনাব শমা: আবু্দল হাই এি েিািরতসে 

শেখ্ েযরসল-এে সৃ্মব চযেণ ববষেক এক আরলযচনয  সিয জমু প্লযটফরমমে মযধ্্রম অনুবি  
হে। সিযে িতূাবাসেি সকল কমযকতয া ও কমযচািীবৃন্দ অাংেগ্রহণ করেন। এিযড়যও 
থাইলযাসে বসবযসে  বযাংলযরদে কবমউবনটিে রবরেষ্ট বযরক্তে জনাব সুভাস দাস গুপ্ত  ও 

স্থ্ানীয় আওয়ামী লীগ্ এি োিািে েম্পািক জনাব ননয়ামত আনি তািুকদার বাদি অাংেগ্রহণ 
কসিন। অনুষ্ঠাসনি শুরুসত রিবেটি উিলসযয মহযমযন্ িাষ্ট্রিরত, মযননীে েিানমন্ত্রীে 
শদেয বানী িাঠ কিা হয়। বানী িাঠ কসিন নমননস্টার ( রাজনননতক ) নমজ শাহনাজ গাজী 

এবাং নমননস্টার (কনু্সলযে)আহমদ তাররক সুমীন ।  

 



 

 

সিযে বক্তযেয শেখ িাসেসলি মসতা শকান রেশুই শযন আি কখসনা রনমযমতাি 
রেকাি না হয় এবাং োিা রবসে রেশুিা শযন রনিািসি থাসক এ ববষরে  যরদে অবিপ্রে 
ব্ক্ত  করেন । সিযে শেখ িাসেসলি জীবসনি উিি রনরমযত প্রযমযণ্ বচত্র প্রদেমন কিা 

হয়। মানযবি িাষ্ট্রিতূ েমািরন বক্তসবয অনষু্ঠাসন অংে গ্রহসেি জনয েকলসক িনযবাি 
জ্ঞািন কসিন।  

সিয শেরষ বযাংকসকে স্থ্ানীয় ইেলারমক শসন্টযরে শযাহসিি নামাসযি িি িতূাবাসেি 
কমযকতয া ও কমযচািীবৃসন্দি অাংেগ্রহরণ এক ববরেষ শিায়াে আরেযজন কেয হে। শদযেযে 
র্ে মানযবি িাষ্ট্রিতূ  ইেলারমক শসন্টযরেে এরতম রেশুসিি মসিয খাবাি ও উিহাি 
োমগ্রী রবতিে করেন। 

 

বব েণঃ 
১) মহযর্বেচযলক (প্রেযসন/দবিণ র্বূম এবেেয/ জন কূটনীব ) র্েেযষ্ট্র  
   মন্ত্রণযলে, ঢযকয।  
২) বযবিযর্নয র্বেচযলক, বযাংলযরদে সাংবযদ সাংিয, ঢযকয।  
 
            (রমযঃ মযসূমেু েহমযন) 
                                                                                                                           কাউরেির ও দূতািয় প্রধান 
  

 


