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মহান িবজয় িদবস উপলে  মান বর রা দতূ ও ায়ী িতিনিধর েভ া 
বাণী 

 
আজ ১৬ িডেস র। মহান িবজয় িদবস। বাঙালী জািতর ইিতহােস এক অনন  গৗরব 

উ ল িদন। ১৯৭১ সােলর এই িদেন দীঘ ৯ মােসর র য়ী যুে র পর পািক ানী বািহনীর 
আ সমপেনর মধ  িদেয় অ জত হয় মহান মু যুে র চূড়া  িবজয়, িব মানিচে  জ  নয় 

াধীন সাবেভৗম বাংলােদশ। এই উপলে  বাসী বাংলােদশী ভাই- বানেদর সবাইেক জানা  
িবজেয়র েভ া।  
 

আজেকর এই িদেন আিম াভের রণ করিছ াধীনতার মহান পিত, সবকােলর 
সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব ু  শখ মু জবুর রহমান- ক, যারঁ বিল  নতৃে  পিরচািলত 
হয় আমােদর দীঘ মু সং াম। আিম কৃত িচে  রণ করিছ ব মাতাসহ ১৫ আগে র 
শাহাদৎবরণকারী জািতর িপতার পিরবােরর সকল সদস , জাতীয় চার নতা এবং মহান 
মু যুে র শ লাখ শহীদ ও দুইলাখ স মহারা মা- বানসহ সকল মু েযা ােদর। একই সে  
আিম কৃত তা জানাই িব  সভার সকল ব ু -রা  এবং জনগণেক যারঁা সই দুঃসমেয় আমােদর 
পােশ দািঁড়েয়িছল। 
 

কািভড-১৯ মহামািরর কারেণ ানীয় নীিত ও িনেদশনা অনুযায়ী এই বছর বেড়া পিরসের 
িবজয় িদবেসর অনু ান আেয়াজন করা স ব হয়িন । আশা করিছ কেরানা মহামািরর এই 
স টময় পিরি িত াভািবক হেল আগামী বছর জািতসংেঘ বাংলােদশ ায়ী িমশেন উৎসবমূখর 
পিরেবেশ বাংলােদেশর মহান াধীনতার সুবণ জয় ী এবং জািতর িপতা ব ব ু  শখ মু জবুর 
রহমােনর জ শতবািষকীর বাকী অনু ানািদ উদযাপন করেত পারব। কেরানা মহামািরেত 

বাসী বাংলােদশী ভাই- বানেদর মেধ  অেনেকই মৃত বরণ কেরেছন। আিম তােঁদর সকেলর 
আ ার মাগেফরাত কামনা করিছ এবং যারা কেরানা আ া  হেয় এখন অসু  আেছন তােদর 
সু তা কামনা করিছ।    
 

বাংলােদেশর আথ-সামা জক অ গিত, জনগেণর জীবন মান বৃ , িবিভ  আ জািতক 
ইসু েত মাননীয় ধানম ীর দৃঢ় ও িবচ ণ নতৃে র কারেণ জািতসংেঘ আমােদর অব ান 
আজ অত  স ােনর আসেন। িব দরবাের বাংলােদশ এক ট দািয় শীল ও গিতশীল রা  
এবং উ য়েনর রাল মেডল িহেসেব পিরিচত।িবেশষ কের রািহ া ইসু েত মাননীয় ধানম ীর 
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মানিবকতা ও পদে প সারািবে  শংিসত হেয়েছ। মাননীয় ধানম ীর িদক িনেদশনা 
অনুযায়ী জািতসংেঘ বাংলােদেশর অব ানেক কীভােব আরও সমু ত রাখা যায় এ িবষেয় সেবা  

েচ া অব াহত আেছ।  
 

বাসী বাংলােদশীগণ বাংলােদেশর এই উ য়ন অ যা ার অন তম অংশীদার। বােস 
বসবাসরত বাংলােদশীগণ িবিভ  ইিতবাচক কমকাে র মাধ েম িবেদেশ বাংলােদেশর সুনাম 
বৃ  করেছ। আিম ত াশা কির, বােস বসবাসরত বাংলােদশীগণ তােদর অ জত ান, 
অিভ তা ও দ তা িদেয় দেশর উ য়েন আরও ভূিমকা রাখেবন।জািতর িপতা তারঁ দীঘ 
সং ােমর মাধ েম আমােদর িদেয় গেছন রাজৈনিতক এবং অথৈনিতক মু । তারঁই সুেযাগ  
কন ার নতৃে  বাংলােদশ এিগেয় যাে  সামি ক অথৈনিতকমু  ও সমৃ র পেথ। আসুন 
আমরা সবাই িমেল সুখী, সমৃ ও উ ত বাংলােদশ গঠেনর মাধ েম ব ব ু র ‘ সানার বাংলা’র 

েক এিগেয় িনেয় যাই। মহান িবজয় িদবেস এটাই হাক আমােদর দৃঢ় অ ীকার। 
 
সকলেক ধন বাদ। 
বাংলােদশ িচরজীিব হাক। 

 
া িরত/- 

( রাবাব ফািতমা ) 


