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বাংলােদশ দতূাবাস, ব-াংকক আজ ১৫ আগ4 ২০২২ তািরখ যথােযাগ- ময=াদায় ?াধীনতার মহান Dপিত জািতর 
িপতা বFবGু Iশখ মিুজবরু রহমােনর ৪৭তম শাহাদত বািষ=কীপালন কের। অনOুােনর PQেত মান-বর রাRদতূ 
কতৃ= ক আনOুািনকভােব জাতীয় পতাকা অধ=নিমতকরণ এবং জািতর িপতা বFবGু Iশখ মিুজবরু রহমান ও তাঁর 
পিরবােরর অন-ান- শহীদ সদস- ও শহীদ বীর মিুYেযাZােদর [ৃিতর \িত ]Zা ^াপন কের ১ িমিনট িনরবতা 
পালন করা হয়।  উY অনOুােন দতূাবােসর সকল কম=কত= া-কম=চারী ও \বাসী বাংলােদিশ কিমউিনcর গণ-মান- 
ব-িYবগ= উপিDত িছেলন। জািতর িপতা বFবGু Iশখ মিুজবরু রহমান, তাঁর পিরবােরর অন-ান- শহীদ সদস- ও 
শহীদ বীর মিুYেযাZােদর আeার শািf কামনা এবং Iদেশর অব-াহত শািf ও সমিৃZ কামনা কের িবেশষ Iমানাজাত 
করা হয়। Iদায়া ও Iমানাজাত পিরচালনা কেরন দতূাবােসর \থম সিচব (]ম)  জনাব Iমাঃ ফাহাদ পারেভজ 
বসুনীয়া। এরপর মান-বর রাRদতূ জনাব Iমাঃ আkুল হাই বFবGু \িতকৃিতেত পুmnবক অপ=ণ কেরন। িদবসc 
উপলেo- মহামান- রাRপিত, মাননীয় \ধানমpী, মাননীয় পররাR মpী এবং মাননীয় পররাR \িতমpী কতৃ= ক 
\দq বাণী পাঠ কেরন যথাsেম দতূাবােসর (িমিন4ার) রাজৈনিতক ও িমশন উপ\ধান িমজ মােলকা পারভীন, 
এনিডিস, িমিন4ার (কনসু-লার) জনাব আহেমদ তািরক সুমীন, ইকেনািমক িমিন4ার জনাব vসয়দ রােশদলু 
Iহােসন এবং কাউেwলর ও দতূালয় \ধান জনাব Iমাঃ মাসূমরু রহমান। অনOুােন জািতর িপতা বFবGু Iশখ 
মিুজবরু রহমান এঁর উপর িনিম=ত এিনেমশন িফx ‘মিুজব আমার িপতা’ \দশ=ন করা হয়। 

আেলাচনা পেব= আগত অিতিথব{ৃ জািতর িপতা বFবGু Iশখ মিুজবরু রহমান এঁর Iগৗরবময় জীবন ও কম= স}েক=  
আেলাচনা কেরন। দতূাবােসর িমিন4ার (কনসু-লার) জনাব আহমদ তােরক সুমীন তাঁর বYেব- বFবGুর বাল-কাল 
এবং বাঙািলর সুদীঘ= ?ািধকার আে{ালন ও মিুYসং�ােমর কািরগর িহেসেব তাঁর অবদানেক গভীরভােব [রণ 
কেরন।  

মান-বর রাRদতূ জনাব Iমা: আkুল হাই তাঁর বYেব-র PQেত হাজার বছেরর I]O বাঙািল জািতর িপতা বFবGু 
Iশখ মিুজবরু রহমােনর ৪৭তম শাহাদত বািষ=কীেত জাতীয় Iশাক িদবেস জািতর িপতা বFবGু Iশখ মিুজবরু রহমান 
ও তাঁর পিরবােরর অন-ান- শহীদ সদস-েদর [ৃিতর \িত গভীর ]Zা ^াপন কেরন। মান-বর রাRদতূ তাঁর বYেব- 
উে�খ কেরন, এ ধরেনর িনম=ম হত-াকা� Pধু বাঙািলর ইিতহােস নয়, িবে�র ইিতহােস িবরল। ব-াংকক হেত 
বFবGু একজন খুিনেক �টৈনিতক \িsয়ায় Iদেশ Iফরত \দান কের মতুৃ-দ� কায=কর করার িবষয়cও িতিন 
তুেল ধেরন।  

জাতীয় Iশাক িদবস উপলেo- দতূাবাস কতৃ= ক ব-াংককD ইসলািমক Iস�াের জািতর িপতা বFবGু Iশখ মিুজবরু 
রহমান ও তাঁর পিরবােরর সদস-বেগ=র আeার মাগেফরাত কামনা কের Iদায়া মাহিফল আেয়াজন এবং এিতম ও 
দDুেদর মােঝ খাদ- িবতরণ করা হয়। এছাড়া, দতূাবােসর ত�াবধােন ব-াংককD ওয়াট I\াম রাংিস মি{ের 
বাংলােদশ IবৗZ স�দােয়র ছা� সংDার পo হেত জািতর িপতা বFবGু Iশখ মিুজবরু রহমান ও তাঁর পিরবােরর 
সদস-বেগ=র জন- িবেশষ \াথ=নার আেয়াজন করা হয়। 

অনOুানc স�ালনা কেরন দতূাবােসর কাউেwলর (রাজৈনিতক) িমজ দয়াময়ী চsবq�। 

 


