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!"স িব'ি(                                                                                                      নং-১৩৮  

কে1ািডয়ায় বাংলােদশ দতূাবাস, ব;াংকেকর আেয়াজেন ৫১তম Aাধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযািপত  
  
নমেপন, ৭ এি*ল ২০২২ 
	 

বাংলােদশ দতূাবাস, ব6াংকক কে8ািডয়ার রাজধানী নমেপেন সাড়8ের ও যথােযাগ6 মযDাদায় ৫১ 

তম Gাধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন কেরেছ। এ আেয়াজেন Gাগিতক Kদেশর পররাL মMণালয়, 
কে8ািডয়ায় িনযুP িবিভR Kদেশর রাLদতূগণ এবং কে8ািডয়া *বািস বাংলােদিশরা GতঃTূতD  

অংশVহণ কেরন। উেYখ6, থাইল6াে\ িনযুP বাংলােদেশর রাLদতূ কে8ািডয়ায় সমবত] দািয়^*া_।  
  
এ অনু̀ ােন Guest of Honour িহেসেব উপিkত িছেলন কে8ািডয়ার  পররাL মMণালেয়র Secretary 

of State Mr Koy Kuong।  উভয় Kদেশর জাতীয় সংগীত পিরেবশেনর মধ6 িদেয় সংবধDনা অনু̀ ান st 
হয়। মান6বর রাLদতূ জনাব Kমাঃ আuুল হাই তাঁর বPেব6র stেতই 
Gাধীনতার মহান kপিত জািতর িপতা বwবxু Kশখ মিুজবরু রহমােনর *িত গভীর yzা {াপন কেরন। 
িতিন আেরা yzাভের |রণ কেরন জাতীয় চার Kনতা, মহান মিুPযুেz শহীদ মিুPেযাzােদর 
রাLদতূ তাঁর বPেব6 ১৯৭১ সােল মহান মিুPযুz চলাকালীন ভারত, তৎকালীন 
Kসািভেয়ত ইউিনয়নসহ িবিভR Kদেশর রাজৈনিতক Kনতৃব�ৃ ও �টনীিতিবদেদর অবদান yzাভের |রণ 
কেরন। িতিন  ১৯৭৩ সােল আলেজিরয়ায় অনিু`ত ন6াম সে8লেন কে8ািডয়ার  জািতর িপতা ি*� নেরাদম 
িসহানেুকর সােথ বাংলােদেশর জািতর িপতা বwবxু Kশখ মিুজবরু রহমােনর সভার কথা |রণ কের ২০১৪ 
ও ২০১৭ সােল অনিু`ত দইু Kদেশর শীষD পযDােয়র সফেরর মাধ6েম ি�পাি�ক স�কD  এক অনন6 মা�া 
Kপেয়েছ বেল উেYখ কেরন। এছাড়া িতিন বাংলােদেশর  আথD-সামািজক উRয়ন িচ� তুেল ধেরন এবং 
সা�িতক সমেয় বাংলােদশ-কে8ািডয়া ি�পাি�ক স�েকD র িবিভR িদক তুেল ধের দইু Kদেশর মধ6কার 
স�কD  আগামী িদেন নতুন উ�তায় যােব বেল আশা *কাশ কেরন ।   

  
অনু̀ ােনর Guest of Honour Mr Koy Kuong তাঁর বPেব6 বাংলােদেশর মহান Gাধীনতা ও 

জাতীয় িদবস উপলে�6 sেভ�া {াপন কেরন এবং দইু Kদেশর বxু^পূণD স�েকD র িবিভR িদক তুেল ধেরন 
এবং বাংলােদশ এর সােথ ি�পাি�ক স�কD  উRয়েন তাঁর Kদেশর *ধানমMী �ন Kসেনর অত6� ইিতবাচক 

মেনাভােবর কথা তুেল ধেরন। িতিন বাংলােদেশর ৫১ বছেরর উRয়ন যা�ায় এবং Kদশ গঠেন জনগণ ও 
বাংলােদশ সরকােরর ভূয়সী *শংসা কেরন। িতিন ব�পাি�ক ও আ�িলক �টৈনিতক পিরম\েল বাংলােদেশর 
সি�য় অংশVহণ ও সফল Kনতৃে^র কথা িবেশষভােব উেYখ কেরন। িতিন কে8ািডয়ায় বাংলােদেশর Gাধীনতা 
িদবস পালেনর এ উেদ6ােগর  জন6 সমবত] দািয়^*া_ বাংলােদেশর রাLদতূেক ধন6বাদ জানান। এ ধরেনর 
আেয়াজেনর মাধ6েম দইু Kদেশর এ স�কD  আেরা সুদঢ়ৃ হেব বেল িতিন আশাবাদ ব6P কেরন।  
 

 


