
  

 

 

 

 

 

 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 

আবুধাবিস্থ িাাংলাদেশ দূতািাদস মহান বিজয় বেিস এিাং িাাংলাদেদশর প্র ৌরদিাজ্জ্বল বিজয়-এর ৫১ িছর উেযাপন     

  

িাাংলাদেশ দূতািাস, আবুধাবিদত উৎসিমুখর পবরদিদশ যথাযথ ময যাোয় মহান বিজয় বেিস এিাং িাাংলাদেদশর মহান 

বিজয়-এর প্র ৌরদিাজ্জ্বল ৫১ িছরপূবতয  উেযাপন করা হয়। িাাংলাদেশ দূতািাস ভিদন আদয়াবজত অনুষ্ঠাদন দূতািাদসর 

কম যকতযাসহ  জনতা ব্াাংক বল., িাাংলাদেশ বিমান, িাাংলাদেশ স্কুদলর েবতবনবধ, িঙ্গিন্ধু পবরষে ও িাাংলাদেশ 

এদসাবসদয়শদনর প্রনতৃবৃন্দ, বেন্ট ও ইদলকট্রবনক বমবিয়ার স্থানীয় েবতবনবধবৃন্দ এিাং িাাংলাদেবশ কবমউবনটির   ণ্যমান্য 

ব্বিি যসহ বিপুল সাংখ্যক েিাসী িাাংলাদেশী উপবস্থত বছদলন। অনুষ্ঠাদনর সূচনাদত আনুষ্ঠাবনকভাদি জাতীয় পতাকা 

উদতালন করা হয়। এরপর, মান্যির রাষ্ট্রদূদতর প্রনতৃদে দূতািাদসর পক্ষ হদত িঙ্গিন্ধুর েবতকৃবতদত পুষ্পস্তিক অপ যণ করা 

হয়। অতঃপর, উপবস্থত বিবভন্ন সাং ঠন এিাং ব্বিি য তাদের শ্রদ্ধা বনদিেন কদরন।      

 

পরিতীদত, পবিত্র প্রকারআন হদত প্রতলাওয়াত এিাং মহান মুবিযুদদ্ধ জীিন উৎস যকারী সকল শবহেদের স্মরদণ ১ বমবনট 

বনরিতা পালন করা হয়। বনরিতা প্রশদষ মহান বিজয় বেিস উপলদক্ষ েেত মহামান্য রাষ্ট্রপবত, মাননীয় েধানমন্ত্রী, মাননীয় 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিাং মাননীয় পররাষ্ট্র েবতমন্ত্রীর িাণী পাঠ কদর প্রশানান দূতািাদসর কম যকতযা ণ। এরপর, মহান মুবিযুদদ্ধর 

অগ্রনায়ক িাঙাবল জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুবজবুর রহমাদনর উপর বনবম যত একটি োমাণ্যবচত্র েেবশ যত হয়। অনুষ্ঠাদনর এ 

পয যাদয়, উপবস্থত বিবভন্ন সাং ঠন ও কবমউবনটির  প্রনতৃবৃন্দ বেিদসর তাৎপয য তুদল ধদর সামবগ্রক আদলাচনা কদরন। তারা 

িদলন, িাাংলাদেদশর আথ য-সামাবজক অগ্র বত, জন দণর জীিন মান বৃবদ্ধ, বিবভন্ন আন্তজযাবতক ইস্যুদত মাননীয় েধানমন্ত্রীর 

দৃঢ় ও বিচক্ষণ প্রনতৃদের কারদণ সমগ্র বিদে আমাদের অিস্থান আজ অতুন্ত সম্মাদনর আসদন। বিেেরিাদর িাাংলাদেশ একটি 

োবয়েশীল ও ে বতশীল রাষ্ট্র এিাং উন্নয়দনর প্ররাল মদিল বহদসদি বিদিবচত।    

 

মান্যির রাষ্ট্রদূত মদহােয় সি যকাদলর সি যদশ্রষ্ঠ িাঙাবল জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুবজবুর রহমাদনর স্মৃবতর েবত  ভীর শ্রদ্ধা 

জাবনদয় তাঁর িিব্ শুরু কদরন। বতবন তাঁর িিদব্ িদলন, ১৯৭১ সাদলর এই বেদন েীর্ য ৯ মাদসর রিক্ষয়ী যুদদ্ধর পর 

পাবকস্তানী েখলোর িাবহনীর আত্মসমপ যদণর মধ্য বেদয় অবজযত হয় মহান মুবিযুদদ্ধর চূড়ান্ত বিজয়, বিেমানবচদত্র জন্ম প্রনয় 

স্বাধীন সাি যদভৌম িাাংলাদেশ। বতবন আরও িদলন, বঙ্গবন্ধু নীতি এবং আদর্শ ের উপর অতবচল থের্ে সেল বাধা তবপতি এবং 

ষড়যন্ত্র প্রতিহি ের্র এে রক্তক্ষয়ী মুতক্ত সংগ্রার্ের োধ্যর্ে স্বাধীনিা তিতনর্য় আর্নন। আজ, িাঁরই সুর্যাগ্য েন্যা োননীয় 

প্রধানেন্ত্রী থদশরত্ন থশখ হাতসনার গতিশীল থনতৃর্ে তবগি বিরগুর্লার্ি বাংলার্দর্শর আে ে-সাোতজে উন্নয়ন অতিযাত্রায় 

তবপুল অগ্রগতি অজেন ের্রর্ি। জাতির তপিা িাঁর দীর্ ে সংগ্রার্ের োধ্যর্ে আোর্দর তদর্য় থগর্িন রাজননতিে এবং 

অে েননতিে মুতক্ত এবং  িাঁরই ধারাবাতহেিায় িাঁর সুর্যাগ্য েন্যার থনতৃর্ে বাংলার্দশ এতগর্য় যার্ে সােতগ্রে অে েননতিে 

মুতক্ত ও সমৃতির পর্ে। মান্যির রাষ্ট্রদূত েতুাশা কদরন, সাংযুি আরি আবমরাদত িসিাসরত িাাংলাদেশী ণ তাদের 

অবজযতজ্ঞান, অবভজ্ঞতা ও েক্ষতা বেদয় প্রেদশর উন্নয়দন আরও তাৎপয যপূণ য ভূবমকা রাখদিন। এরপর, মদনাজ্ঞ সাাংস্কৃবতক 

অনুষ্ঠান পবরদিশনা কদরন িাাংলাদেশ মবহলা সবমবত, আবুধাবির বশল্পীরা।  

 

পবরদশদষ, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু প্রশখ মুবজবুর রহমানসহ মহান মুবিযুদদ্ধর সকল শবহে এিাং ১৫ই আ স্ট ১৯৭৫ এর 

শবহেদের আত্মার মা বিরাত ও শাবন্ত এিাং প্রেদশর উতদরাতর সমৃবদ্ধ কামনা কদর বিদশষ োথ যনা করা হয়। উপবস্থত 

সিাইদক ধন্যিাে জ্ঞাপন কদর মান্যির রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠাদনর সমাবি প্রর্াষণা কদরন।      

 

 

আবুধাবি, ১৬ বিদসম্বর ২০২২    


