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সংবাদ ববজ্ঞবি 

মানামা, বাহরাইন, ২৫ জুন ২০২২ 

 

বাাংলাদেদে পদ্মা সেতুর উদবাধন উপলদে গত ২৫ জুন ২০২২ তাররখ েরনবার স্থানীয় েময় েন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় রবখযাত 

রিলমারনয়া মদল বাাংলাদেে দূতাবাে এক উৎেব অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন কদর।  উক্ত অনুষ্ঠাদন রবদেেী কূটনীরতক, বাহরাইদনর েরকারী 

উধধত্বন কমধকতধ াবৃন্দ, সলখক, রেল্পী ও োাংসৃ্করতক বযরক্তবগধেহ, বযবোয়ী, োাংবারেক, বাাংলাদেে সু্কদলর রেেক ও ছাত্র-ছাত্রী এবাং 

বাহরাইদন বেবােরত বাাংলাদেেী প্রবােীরােহ দূতাবাদের কমধকতধ া ও কমধচারীগণ উপরস্থত রছদলন। 

 

অনুষ্ঠানটি রতন পদবধ রবভক্ত করা হয়। প্রথম পদবধ পদ্মা বহুমুখী সেতুর উপর রনরমধত প্রামানযরচত্র প্রেেধন ও আদলাচনা, রবতীয় 

পদবধ োাংসৃ্করতক অনুষ্ঠান এবাং েবধদেদে রচত্র প্রেেধনীর আদয়াজন করা হয়। পদ্মা সেতুর উদবাধন উপলদে আদয়ারজত অনুষ্ঠাদনর প্রথম 

পদবধ রাষ্ট্রদূত ি. মুহাম্মে নজরুল ইেলাম তাাঁ র বক্তদবয বদলন, পদ্মা সেতু হদলা বাাংলাদেদের জনয একটি গদবধর সেতু। বাাংলাদেদের 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হারেনার দৃঢ় প্রতযয় ও আত্মরবশ্বাদের কারদণ এই পদ্মা সেতু রনরমধত হদয়দছ। রতরন এই আনন্দেদণ প্রধানমন্ত্রীর দূরেেী 

সনতৃদত্বর ভূয়েী প্রোংো কদরন এবাং বাহরাইন প্রবােীদের পে সথদক আন্তররক অরভনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। রতরন আদরা বদলন , এ 

পদ্মা সেতুর মাধযদম বাাংলাদেদে স াগাদ াদগর নতুন মাত্রা উদমারচত হদলা,  া বাাংলাদেদের ২১ টি সজলার মানুদের জীবনমান বেদল রেদব। 

 

রাষ্ট্রদূত ি. ইেলাম বদলন, ৬.১৫ রক:রম: েীঘধ পদ্মা সেতুটি সকান রবদেেী োহা য বযরতদরদখ েমূ্পনধ রনজস্ব অথধায়দন রনমধান করা 

হয়। েমস্ত সেেী-রবদেেী েড় ন্ত্রদক উদপো কদর বঙ্গবনু্ধ্ কনযা প্রধানমন্ত্রী সেখ হারেনা ২০৪১ োদলর মদধয একটি উচ্চ আদয়র সেদে 

বাাংলাদেেদক সপৌদছ সেয়ার লদে কাজ কদর চলদছন। সেদের উন্নয়দন েলমত রনরবধদেদে েকলদক একদ াদগ কাজ করার জনয রাষ্ট্রদূত 

প্রবােীদের আহবান জানান। 

 

অনুষ্ঠাদনর রবতীয় পদবধ রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠাদন আগত অরতরথদের োদথ রনদয় দূতাবাে কতৃধ ক আদয়ারজত োাংসৃ্করতক অনুষ্ঠান 

উপদভাগ কদরন স খাদন বাাংলাদেে সু্কল, বাহরাইদনর রেোথীরা রতনটি সেেীয় গাদনর োদথ মদনামুগ্ধকর নৃতয পররদবেন কদরন। 

এরপর, রাষ্ট্রদূত আগত অরতরথদের োদথ ফদটাগ্রারফ প্রেেধনী উদবাধন কদরন। প্রেেধনীদত বাাংলাদেদের অপরুপ প্রাকৃরতক সেৌন্দ ধ ও 

ঐরতহারেক স্থানেমূদহর এমন সেৌন্দ ধযপূণধ ছরব সেদখ সেরে-রবদেেী েেধনাথীরা বাাংলাদেে েম্পদকধ  জানদত সপদর আনরন্দত হন। 

 

অনুষ্ঠাদনর সেে পদবধ রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠাদন আগত েকল অরতরথ, েেধনাথী, বাাংলাদেে সু্কদলর রেেক-রেোথীেহ েকলদক ধনযবাে 

ও কৃতজ্ঞতা জানান। পররদেদে, েীঘধ প্রতীরেত পদ্মা সেতুর মাধযদম  াদত বাাংলাদেদের মানুে উপকৃত হদত পাদর তার জনয সোয়া 

কামনা করা হয় এবাং উপরস্থত েকদলর মাদে সেেীয় খাবার পররদবেন করার মধযরেদয় অনুষ্ঠাদনর েমারি সঘােণা করা হয়।   

 

***** 


