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জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘে প্রলখ রাঘ রেব ২০২১ উেযাপে 

 

রেউইয়র্ক, ১৮ অঘটাবর ২০২১: 

 

আজ জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘে যথাঘযাগ্য ময কাোয় ব কর্াঘর ব কঘেষ্ঠ বাঙার, জারির রপিা বঙ্গবন্ধু প্রলখ 

মুরজবুর রমাে ও বঙ্গমািা প্রলখ ফরজাতুঘেছা মুরজঘবর র্রেষ্ঠ পুত্র লীে প্রলখ রাঘ এর জন্মরেে স্মরঘে প্রলখ রাঘ রেব-

২০২১ উেযাপে র্রা য়। প্রর্ারভড-১৯ এর প্রেক্ষাপঘে স্থােীয় রেঘে কলো অনুযায়ী ামারজর্ দূরত্ব প্রমঘে স্থায়ী রমলঘের বঙ্গবন্ধু 

রমোয়িঘে আঘয়ারজি এ অনুষ্ঠাঘে রমলঘের র্ স্তঘরর র্ম কর্িকা-র্ম কচারর অংলগ্রে র্ঘরে। 

 

  অনুষ্ঠাঘের শুরুঘিই লীে প্রলখ রাঘঘর েরিকৃরিঘি পূষ্পস্তবর্ অপ কে র্রা য়। অি:পর প্রলখ রাঘঘর রবঘেী 

আত্মার মাগরফরাি র্ামো র্ঘর প্রোয়া ও প্রমাোজাি র্রা য়। রেবটি উপঘক্ষ রাষ্ট্রপরি ও েধােমন্ত্রী েেত্ত বােী পাঠ র্রা য় 

অনুষ্ঠােটিঘি। এরপর প্রলখ রাঘ-এর জীবে রবয়র্ এর্টি োমাণ্য রচত্র েেল কে র্রা য়। 

 

অনুষ্ঠােটিঘি স্বাগি বক্তব্য েোে র্ঘরে জারিংঘঘ রেযুক্ত বাংাঘেঘলর স্থায়ী েরিরেরধ ও রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা। 

রিরে লীে প্রলখ রাঘ এর জন্ম রেবঘর্ ‘র্’ প্রেেী ভূক্ত জািীয় রেব রঘঘব উেযাপঘের রদ্ধান্তঘর্ অিযন্ত মঘয়াপঘযাগী ও 

েলংেীয় উঘযাগ রঘঘব উঘেখ র্ঘরে। রিরে বঘে, এর মাধ্যঘম প্রেঘলর রলশু-রর্ঘলাররা প্রলখ রাপ্র মঘে আরও জােপ্রি 

পারঘব যা িাঘেরঘর্ মােবিাবােী ও অরধর্ারঘবাধ ম্পে ভরবষ্যি োগররঘর্ পররেি র্রঘব। লীে প্রলখ রাঘঘর্ রেঘয় 

েধােমন্ত্রী প্রলখ ারো ররচি বই ‘আমাঘের প্রছাে রাঘ প্রাো’ পড়ার জন্য েবাঘ প্রবঘড় ওঠা রলশু-রর্ঘলারঘের েরি আবাে  

জাোে রাষ্ট্রদূি ফারিমা। 

 

১৯৭৫ াঘর ১৫ আগঘের র্ারাঘি পররবাঘর জারির রপিার বব কঘরারচি ও রেম কম িযার্াঘের র্থা তুঘ ধঘর 

রাষ্ট্রদূি ফারিমা বঘে “ঘািঘর্রা রেষ্পাপ ও প্রর্ামমরি রলশু রাঘঘর্ও প্ররাই প্রেয়রে”। জারিংঘ াধারে পররঘের 

৭৬িম অরধঘবলঘে েেত্ত ভাঘে েধােমন্ত্রী প্রলখ ারো ১৫ আগঘের পারঘয় থার্া খুেীঘের রবচাঘরর আওিায় আেপ্রি 

রবশ্বম্প্রোঘয়র েরি প্রয আবাে জারেঘয়ঘছে িা তুঘ ধঘর স্থায়ী েরিরেরধ বঘে, রবঘেলী পারঘয় থার্া খুেীঘের প্রেঘল রফররঘয় 

রেঘয় রবচার আওিায় আেঘি র্ঘর্ এর্ঘযাঘগ র্াজ র্রঘি ঘব। 

 

রাষ্ট্রদূঘির স্বাগি বক্তঘব্যর পর মুক্ত আঘাচো পঘব ক রমলঘের র্ম কর্িকা ও র্ম কচাররগে অংলগ্রে র্ঘরে। িাঁরা আলা 

ের্াল র্ঘরে প্রলখ রাঘ রেব উেযাপঘের মাধ্যঘম প্রলখ রাঘ এর পরবত্র স্মৃরি আজীবে র্ঘর মাঘঝ প্রেঁঘচ থার্ঘব যা 

রলশু-রর্ঘলারঘের েতুেভাঘব অনুোরেি র্রঘব। 

 

  প্রর্র্ র্াোর মাধ্যঘম লীে প্রলখ রাঘ এর জন্মরেে উপঘক্ষ আঘয়ারজি অনুষ্ঠােটির মারি য়। 

 

*** 


