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ব,াংকক 

 

!"স িব'ি(                    নং-১৩৭ 

ব,াংকেক  ও পাতায়ায় দতূাবােসর আেয়াজেন ৫১তম 8াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযািপত  
  
ব#াংকক, ৩১ মাচ,  ২০২২ 

  
বাংলােদশ দতূাবাস, ব#াংকক সাড়7ের ও যথােযাগ# ময,াদায় ব#াংকেক ২৭ ও ২৯ মাচ,  এবং 

পাতায়ায় ৩০েশ মাচ,  ৫১ তম Cাধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন কেরেছ। এ আেয়াজেন Cাগিতক 
Mদেশর পররাN মOণালয়, অন#ান# মOণালয়, Rানীয় গণ#মান# ব#িS এবং িবিভU Mদেশর Vটৈনিতকেদর 
ও Yবািস বাংলােদিশরা অংশZহণ কের।  

 
গত ২৭ মাচ,  ২০২২ তািরেখ ব#াংকেক Rানীয় এক] Mহােটেল আেয়ািজত সংবধ,না অন_ুােন 

থাইল#ােa বসবাসরত Yবািস বাংলােদিশ, িবিভU িবbিবদ#ালেয় উcিশdায় অধ#য়নরত িশdাথe, িবিভU 
বfজািতক সংRায় কম,রত ব#িSবগ, অংশZহণ কেরন।  

 
এ ছাড়া, গত ২৯ মাচ,  ২০২২ আেয়ািজত Vটৈনিতক সংবধ,না অন_ুােন Guest of Honour 

িহেসেব উপিRত িছেলন থাইল#ােaর উপ পররাN মOী Mr Vijavat Isarabhakdi। এছাড়া ব#াংকক এ 
অবিRত িবিভU Mদেশর রাNদতূ ও Vটৈনিতকব}ৃ, ব#বসায়ীব}ৃ, উcপদR কম,কত, াব}ৃ, িবিভU 
িবbিবদ#ালেয়র অধ#াপকব}ৃ এবং সুশীল সমােজর Mনতৃব}ৃ অংশZহণ কেরন।     

 
থাই Mনৗবািহনীর িবেশষ বাদ#দেলর পিরেবশনায় উভয় Mদেশর জাতীয় সংগীত পিরেবশেনর মধ# 

িদেয় সংবধ,না অন_ুান �� হয়। মান#বর রাNদতূ জনাব Mমাঃ আ�ুল হাই তাঁর বSেব#র ��েতই 
Cাধীনতার মহান Rপিত জািতর িপতা ব�ব�ু Mশখ মিুজবরু রহমােনর Yিত গভীর ��া �াপন ক
Mরন। িতিন আেরা ��াভের �রণ কেরন জাতীয় চার Mনতা, মহান মিুSযুে� শহীদ মিুSেযা�ােদর। 
রাNদতূ তাঁর বSেব# ১৯৭১ সােল মহান মিুSযু� চলাকালীন ভারত, তৎকালীন Mসািভেয়ত ইউিনয়নসহ 
িবিভU Mদেশর রাজৈনিতক Mনতৃব}ৃ ও Vটনীিতিবদেদর অবদান ��াভের �রণ কেরন। িতিন 
বাংলােদেশর আথ,-সামািজক উUয়ন িচ� তুেল ধেরন। এ ছাড়া িতিন বাংলােদশ-থাইল#াa ি�পািdক 
স�েক, র িবিভU িদক তুেল ধেরন বেলন, ২০২২ সােল বাংলােদশ ও থাইল#ােaর ি�পািdক স�েক, র 
সুবণ,জয়�ী উদযাপন করেছ। িতিন আশাবাদ ব#S কেরন Mয দইু Mদেশর মধ#কার স�ক,  আগামী 
িদেন নতুন উcতায় যােব। বাংলােদেশর িবিভU অবকাঠােমাগত উUয়েনর Mdে� িবেশষত প�া Mসতু,  
ঢাকা Mমে�া Mরল, ঢাকা এ�েYসওেয়-এর মত বহৃৎ Yকে� থাইল#ােaর কািরগির সহায়তার জন# থাই 
সরকারেক ধন#বাদ জানান।   

 
অন_ুােনর Guest of Honour Mr Vijavat Isarabhakdi তাঁর বSেব# বাংলােদেশর মহান 

Cাধীনতা ও জাতীয় িদবস উপলেd# �েভ�া �াপন কেরন এবং দইু Mদেশর ব�ু�পূণ, স�েক, র কথা 



উে�খ কেরন। িতিন বাংলােদেশর ৫১ বছেরর উUয়েনর পেথ যা�া এবং Mদশ গঠেন জনগণ ও 
সরকােরর ভূয়সী Yশংসা কেরন। িতিন বfপািdক ও আ�িলক Vটৈনিতক পিরমaেল বাংলােদেশর 
সি�য় অংশZহণ ও সফল Mনতৃে�র কথা িবেশষভােব উে�খ কেরন।  িতিন বেলন, ি�পািdক পিরমaল 
ও িবমসেটক-এর মত আ�িলক পিরমaেল বাংলােদশ এবং থাইল#ােaর একসােথ কাজ করার সুেযাগ 
সৃি� হেয়েছ; এেত ি�পািdক স�ক,  ঘিন�তর হেয়েছ। দইু Mদেশর ি�পািdক স�েক, র সূবণ,জয়�ীেত এ 
স�ক,  আেরা সুদঢ়ৃ হেব বেল িতিন আশাবাদ ব#S কেরন।  

 
গত ৩০ মাচ,  ২০২২ তািরেখ পাতায়ায় আেয়ািজত সংবধ,না অন_ুােন Rানীয় সরকােরর উcপদR 

কম,কত, াব}ৃ, ও Yবািস বাংলােদিশগণ অংশZহণ কেরন। উS অন_ুােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপিRত 
িছেলন পাতায়া Mপৗরসভার ভারYা¡ Mময়র Promuth Thafthin। অন_ুােন মান#বর রাNদতূ তাঁর 
বSেব# মাননীয় YধানমOীর দরূদশe Mনতৃে� উUয়নশীল বাংলােদেশর অZগিতর কথা তুেল ধেরন। 
মান#বর রাNদতূ পাতায়া ও তার পাbবতe অ�েল Yবাসী বাংলােদিশেদর িবিভU কম,কােaর জন# 
তাঁেদর ধন#বাদ জানান। পাতায়ার ভারYা¡ Mময়র তাঁর বSেব# বাংলােদেশর ৫১ বছর পূিত, র এ 
আেয়াজন পাতায়ায় করার জন# মান#বর রাNদতূেক ধন#বাদ জানান। িতিন পাতায়ায় বসবাসরত 
বাংলােদিশেদর পাতায়ার অথ,নীিতেত অবদান রাখার জন# কৃত�তা Yকাশ কেরন।     

 
 

                


