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গত ২৬ মে ২০২২ তারিখ মিাজ বৃহস্পরতবাি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭:৩০ 

রেরিটে বাহরাইনন ননযুক্ত বাাংলানেনের িাষ্ট্রদতূ ড. েু. িজরুল ইসলাে   Colours 

of the East’ আেট গযালারিি সহট ারগতায় বাাংলাটদশ দতূাবাস   োিাো কতৃ টক 

“Glimpses of Bangladesh   রশটিািাটে Seef Mall-এ আটয়াজজত ০৭ রদিবযাপী 

ফটোগ্রারফ প্রদশ টিীি উটবাধি কটিি। উক্ত উটবাধিী অিষু্ঠাটি রবটদশী কূেিীরতক, 

বাহিাইটির সরকারী উধ টত্বি কে টকতটাবৃন্দ, মলখক, েয যি অপাটিেিস, রশল্পী ও 

সাাংসৃ্করতক বযক্তক্তবর্ গসহ,বযবসায়ী, সাাংবারদক এবাং বাহিাইটি বসবাসকিত 

বাাংলাটদশী প্রবাসীিা উপরিত রিটলি। বাাংলাটদটশি স্বিােধিয দু’জি আটলাক 

রিত্ররশল্পী মোস্তারফজ োেুি এবাং আব্দলু েরেি এি রবখযাত িরবসেহূ রিয়য় এ 

ফটোগ্রারফ প্রদশ টিীি আনয়াজি কিা হয়।  

 

রাষ্ট্রেতূ ইসলাে উটবাধিী  য়েনে আর্ত অনতনিনের সানি নননয় ফটোগ্রারফ 

প্রদশ টিী ঘুনর য়েনেন। নতনন বনলন, এ ধরননর বাাংলানেনের ফটোগ্রারফ প্রদশ টিীর 

আনয়াজন  বাহরাইনন এই প্রিম। বাহরাইননর মাটিনত বাাংলানেনের  অপরুপ 

প্রাকৃনতক য়সৌন্দয গ , সাংসৃ্কনত ও ঐনতহযনক তুনল ধরনত এ আয়জন করা হয়। নতনন 

আনরা বনলন, বাাংলানেে ও বাহরাইননর মানে চমৎকার নিপানিক সম্পকগ রনয়নে। 

পরবতীনত বাহরাইননকও বাাংলানেনের মাটিনত ফটোগ্রারফ প্রদশ টিীি মাধযনম 

উপস্থাপননর উটদযাগ য়নয়া হনব। এনত েু’য়েনের েধযকাি পয গিন োতসহ বযবসা-

বানিজযর অনধকতর প্রাসাি ঘিনব মনম গ আোবাে বযক্ত কনরন।  

 

এ ফটোগ্রারফ প্রদশ টিীটত আটলাক রিত্ররশল্পী মোস্তারফজ োেিু এবাং আব্দলু 

েরেি -এি ৭০টে িরব প্রদরশ টত হয়। এসকল িরবি োধযটে কৃরি  অর্ টিীরত  

সাংসৃ্করত  নেিা, স্বাস্থয, নারীর িমতায়ন, োেয ননরাপত্তা অজগন এবাং অপরুপ 

প্রাকৃনতক য়সৌন্দম টি িরব সহ অসাম্প্রদারয়ক বাাংলাটদটশি রিত্র ফুটে উটে। 



দশ টিার্ীটদি আপযয়ায়টিি জিয মদশীয় খাবাটিি বযবিা িাখা হয়।  প্রদশ টিীটত এত 

সুন্দি বাাংলাটদটশি িরব মদটখ দশ টিার্ীিা েুগ্ধ হি এবাং এ ধিটিি িেৎকাি 

আটয়াজটিি জিয বাাংলাটদশ দতূাবাটসি ভূয়সী প্রশাংসা কটিি। রাষ্ট্রেতূ ইসলাে এ 

ফটোগ্রারফ প্রদশ টিীর আনয়াজমি সহট ারগতাি জিয বাাংলাটদশ ট্রাটভলস িাইোস ট 

এটসারসটয়শি, কালািস অব দয ইস্ট আেট গযালািী  রসফ েল  বাাংলাটদশ রবজটিস 

মফািাে বাহিাইি  রবয়ি োরি সহ আর্ত সকল অনতনি ও েে গনািীনের ধনযবাে 

জানান। এ প্রদশ টিী আর্ামী ০১ জনু ২০২২ তানরে পয গন্ত সকনলর জনয উন্মকু্ত 

িাকনব। 

*** 

 

 

 


