
                                                                                                                             

বাংলােদশ দতূাবাস 
ব,াংকক  

!"স িব'ি(                                                 নং:১৩৫  

বাংলােদশ দতূাবাস, ব-াংক/ক মহান িবজয় িদবস উদযািপত 

ব/াংকক, ১৬ িডেস6র ২০২২ 

বাংলােদশ দতূাবাস, ব/াংকক আজ ১৬ িডেস6র ২০২২ তািরখ যথােযাগ/ মযFাদায় মহান িবজয় 
িদবস উদযাপন কের। অনNুােন গণ"জাতPী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় খাদ/মPী 
বীরমিুRেযাSা জনাব সাধন চV মজমুদার, এম.িপ "ধান অিতিথ িহেসেব উপিYত িছেলন।  

অনNুােনর [\েত গণ"জাতPী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় খাদ/মPী বীরমিুRেযাSা জনাব 
সাধন চV মজমুদার, এম.িপ ও মান/বর রা^দতূ জনাব !মা: আ_ুল হাই আনNুািনকভােব 

জাতীয় পতাকা উেbালন কেরন। এরপর জািতর িপতা বcবdু !শখ মিুজবরু রহমান ও তাঁর 
পিরবােরর অন/ান/ শহীদ সদস/ ও শহীদ বীর মিুRেযাSােদর আfার শািg কামনা এবং !দেশর 
অব/াহত শািg ও সমিৃS কামনা কের িবেশষ !মানাজাত করা হয়। !দায়া ও !মানাজাত 
পিরচালনা কেরন দতূাবােসর "থম সিচব (kম)  জনাব !মাঃ ফাহাদ পারেভজ বসুনীয়া। এ 
ছাড়া দতূাবােসর সকল কমFকতF া-কমFচারী ও "বাসী বাংলােদিশ কিমউিনqর গণ/মান/ ব/িRবগF 
উপিYত িছেলন। এরপর মাননীয় খাদ/মPী বীরমিুRেযাSা জনাব সাধন চV মজমুদার, এম.িপ 
এবং মান/বর রা^দতূ জনাব !মাঃ আ_ুল হাই বcবdুর "িতকৃিতেত পুrsবক অপFণ কেরন। 
িদবসq উপলেt/ মহামান/ রা^পিত, মাননীয় "ধানমPী, মাননীয় পররা^ মPী এবং মাননীয় 
পররা^ "িতমPী কতৃF ক "দb বাণী পাঠ কেরন যথাvেম দতূাবােসর িমিনwার (কনসু/লার) 
জনাব হাসনাত আহেমদ, ইকেনািমক িমিনwার জনাব xসয়দ রােশদলু !হােসন, কাউেyলর ও 
দতূালয় "ধান জনাব !মাঃ মাসূমরু রহমান এবং কাউেyলর (রাজৈনিতক) জনাব িনঝF র 
অিধকারী। অনNুােন মহান িবজয় িদবস এর উপর দতূাবাস কতৃF ক স|ািদত একq িভিডও 
“িবজয়ী বাংলােদশ” "দশFন করা হয়। 

আেলাচনা পেবF আগত অিতিথব�ৃ মহান িবজয় িদব!সর তাৎপেযFর ওপর বRব/ রােখন। 
দতূাবােসর িবজয় িদবেসর এ আেয়াজেনর "ধান অিতিথ মাননীয় খাদ/মPী বীরমিুRেযাSা জনাব 
সাধন চV মজমুদার তাঁর বRেব/র [\েত হাজার বছেরর !kN বাঙািল জািতর িপতা বcবdু 
!শখ মিুজবরু রহমান, জাতীয় চার !নতা মহান মিুRযুেS অংশ�হণকারী শহীদ বীর 
মিুRেযাSােদর, ১৫ আগেw শহীদ বcবdু পিরবােরর সকল সদস/, ২১ আগw !�েনড হামলায় 

িনহত সকল শহীদ!ক গভীরভােব �রণ কেরন। িতিন দতুাবােসর আেয়াজেন উপিYত সুধীম�লীেক 
িবজয় িদবেসর [েভ�া জানান। িতিন �াধীনতা যুেS বcবdুর অবদান, আগরতলা ষড়যP 
মামলায় বcবdুর আেপাষহীন মেনাভাব, ৭ মােচF র ঐিতহািসক ভাষেণ বcমাতার !"রণা, 



বcবdুর কারাবরণ, মিুRযুেS তাঁর অংশ�হণ ও ব/িRগত অিভ'তা বণFনা ক!রন। এছাড়া 
িতিন বতF মান সরকােরর উ�য়নমলূক কমFকাে�র িবিভ� িদক তুেল ধেরন। নতুন "জে�র কােছ 
মিুRযুেSর স�ক ইিতহাস তুেল ধরার জন/ উপিYত সুধীম�লীেক আহবান জানান।  

মান/বর রা^দতূ জনাব !মা: আ_ুল হাই তাঁর বRেব/র [\েত হাজার বছেরর !kN বাঙািল 
জািতর িপতা বcবdু !শখ মিুজবরু রহমান, জাতীয় চার !নতা, ১৫ আগw এর 
শাহাদাতবরণকারীসহ বীরমিুRেযাSা ও ৭১ এর মিুRযুেS অংশ�হণকারী সাধারণ গণমানষুেক 
গভীর kSায় �রণ কের উপিYত সুধীম�লীেক িবজয় িদবেসর [েভ�া জানান। মান/বর 
রা^দতূ তাঁর বRেব/ বcবdুর দরূদশ� িদকিনেদFশনা, পািকsািন হানাদার বািহনীর অত/াচােরর 
বণFনা এবং তাঁর xশশেব মিুRযুেSর অিভ'তা উপিYত অিতিথবেৃ�র কােছ তুেল ধেরন। িতিন 
সকলেক আগামী "জে�র িনকট মিুRযুেSর স�ক ইিতহাস তুেল ধরার আহবান জানান। 

অনNুানq স�ালনা কেরন দতূাবােসর কাউেyলর(রাজৈনিতক) িমজ দয়াময়ী চvবb�। 
 

 


