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প্রে রররজ 
 

জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘে মাে রবজয় রেব উেযাপে 

েধােমন্ত্রী প্রলখ ারোর দূরেলী প্রেতৃঘে আন্তজজারিক অঙ্গঘে ময জাো ও ক্ষমিার স্বাক্ষর প্ররঘখ চঘঘছ  

বাংাঘেল- রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা 

নিউইয়র্ক, ১৬ নিসেম্বর ২০২১: 

 

 আজ যথাঘযাগ্য ময জাো ও উৎবমূখর পররঘবঘল জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলে রেউইয়কজ-এ মাে রবজয় রেব উেযাপে করা য়। 

বাংাঘেঘলর মাে স্বাধীেিার সুবর্ জ জয়ন্তী এবং জারির রপিা বঙ্গবন্ধু প্রলখ মুরজবুর রমাঘের জন্মলিবার জকীর শুভক্ষঘর্ স্থায়ী রমলে আঘয়ারজি 

এবাঘরর রবজয় রেবঘর অনুষ্ঠাে দুটি পঘব জ ভাগ কঘর উেযাপে করা য়। েথম পব জ শুরু য় কা াঘে েয়টায় জািীয় পিাকা উঘতাে ও জািীয় 

ঙ্গীি পররঘবলঘের মধ্য রেঘয়। এরপর মাে মুরিযুঘের লীেঘের স্মৃরির উঘেঘে শ্রো রেঘবেে কঘর একরমরেট রেরবিা পাে করা য়। অিপর: 

সুবর্ জজয়ন্তী ও মুরজবব জ উপঘক্ষ েধােমন্ত্রী পাঠকৃি লপথ বাকয অনুরর্ কঘর স্থায়ী েরিরেরধর প্রেতৃে রমলঘের ক স্তঘরর কম জকিজা কম জচারর লপথ 

বাকয পাঠ কঘরে। 
 

অনুষ্ঠােটির রিিীয় পব জ-আঘাচো অনুষ্ঠাে শুরু য় স্থােীয় ময় ঘযয ছয়টায়। প্রকারভড-১৯ এর েতুে ধরর্ ‘ওরমক্রর্’ এর প্রেরক্ষঘি দূিাবা 

ভবেস্থ রবরডং কতৃজপক্ষ ও স্থােীয় রেঘে জলো অনুযায়ী ভার্চজয়াভাঘব আঘাচো পব জটি অনুরষ্ঠি য়। এঘি অংলগ্রর্ কঘরে েবাী মুরিঘযাো, যুিরাষ্ট্র 

আওয়ামী ীগ ও যুিরাঘষ্ট্রর মূধারায় ম্পৃি িরুে বাংাঘেলী-আঘমররকাে রবরভন্ন প্রশ্রর্ী প্রপলার েবাী বাংাঘেলী প্রেতৃবৃন্দ। 

 

আঘাচো পব জ শুরুর আঘগ মাে মুরিযুঘে আত্ম-উৎগ জকারী বীর লীেগঘর্র স্মরঘর্ একরমরেট রেরবিা পাে ও িাঁঘের রবঘেী আত্মার 

মাগরফরাি কামো কঘর রবঘল প্রোয়া করা য়। রেবটি উপঘক্ষ েেত রাষ্ট্রপরি, েধােমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র েরিমন্ত্রীর বার্ী পাঠ কঘর 

প্রলাোঘো য়। আঘাচো পঘব জ স্বাগি বিব্য েোে কঘরে জারিংঘঘ রেযুি বাংাঘেঘলর স্থায়ী েরিরেরধ রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা। বিঘব্যর শুরুঘিই 

রিরে জারির রপিা বঙ্গবন্ধু প্রলখ মুরজবুর রমাে, বঙ্গমািা ১৫ আগঘের লাােৎবরর্কারী জারির রপিার পররবাঘরর ক েস্য, জািীয় চার 

প্রেিা এবং মাে মুরিযুঘের রিল াখ লীে ও দুইাখ ম্ভ্রমারা মা-প্রবাে ক মুরিঘযাোঘের েরি গভীর শ্রো জ্ঞাপে কঘরে। রিরে বঘে, 

“বঙ্গবন্ধুর স্বঘের প্রাোর বাংা গোর ঘক্ষয িাঁর সুঘযাগ্য কন্যা েধােমন্ত্রী প্রলখ ারোর বরষ্ঠ প্রেতৃঘে রুপকল্প ২০২১, রুপকল্প ২০৪১ ও প্রডল্টা 

পররকল্পো ২১০০ বাস্তবায়ে কঘর যাঘে বাংাঘেল রকার। এবছর েঘভম্বর মাঘ স্বঘল্পান্নি প্রেঘলর কযাঘটগরর প্রথঘক উন্নয়েলী প্রেঘল উন্নীি ওয়ার 

জন্য আমরা জারিংঘঘর র্চোন্ত অনুঘমােে াভ কঘররছ যা জারিংঘ আন্তজজারিক অঙ্গঘে আমাঘের ময জাো ও ক্ষমিার স্বাক্ষর”। 

 

জারিংঘ লারন্তরক্ষা কায জক্রঘম বাংাঘেল প্রেতৃস্থােীয় ভূরমকার কথা তুঘ ধঘর রাষ্ট্রদূি ফারিমা বঘে, আমরা এখে লী জ লারন্তরক্ষী 

প্রেরর্কারী প্রেল। ২০৩০ প্রটকই উন্নয়ে এঘজন্ডা, জবায়ু পররবিজে, অরভবাে, রবশ্বলারন্ত রক্ষা, লারন্ত-রবরেম জার্, োররদ্র্য দূরীকরর্ রবয়ক আঘাচো 

ও োরীর ক্ষমিায়ে অংখ্য বহুপারক্ষক প্লাটফঘম জ বাংাঘেল প্রেতৃেলী ভূরমকা প্ররঘখ চঘঘছ মঘম জ উঘেখ কঘরে রিরে। স্থায়ী েরিরেরধ আরও 

বঘে, “আমরা আজ রবঘশ্বর ৪১িম অথ জেীরির প্রেল। আলা করা যায়, ২০৩৫ া োগাে বাংাঘেল রবঘশ্বর ২৫িম বৃৎ অথ জেীরি রঘঘব 

আত্মেকাল করঘব। প্রকারভড ব্যবস্থাপো ও অব্যাি অথ জনেরিক উন্নয়ঘে রবঘশ্বর কাঘছ আজ  প্ররা মঘড বাংাঘেল”। 

 

েবাী বাংাঘেলী ম্প্রোঘয়র উঘেঘে রিরে বঘে, যুিরাঘষ্ট্র রবরভন্ন প্রক্ষঘি েবাী বাংাঘেলীঘের অগ্রর্ী ভূরমকা রবঘেঘলর মাটিঘি 

বাংাঘেঘলর সুোম বৃরে করঘছ। েতুে েজঘন্মর বাংাঘেলী বংঘলাদ্ভূি আঘমররকােগর্ এখােকার মূ ধারার রাজেীরিঘি প্রেতৃেলী ভূরমকা রাখঘি 

শুরু কঘরঘছ, যা অিযন্ত আলাব্যঞ্জক। 
 

েবাীঘের উঘেঘে মাে মুরিযুঘের প্রেক্ষাপট বাঙার জারির র্চোন্ত রবজয় অজজঘের ঘক্ষয জারির রপিার সূেীঘ জ ংগ্রাঘমর োো রেক 

তুঘ ধঘরে বাংাঘেঘলর স্থায়ী েরিরেরধ। জারির রপিা ও বুরেজীবী িযাকারীঘের মঘধ্য যারা যুিরাঘষ্ট্র অবস্থাে করঘছে, িাঘের প্রেঘলর রফররঘয় 

রবচাঘরর আওিায় আেঘি েবাীঘের ঘযারগিা কামো কঘরে রিরে। উন্মুি আঘাচো পঘব জ বিব্য রাঘখে যুিরাষ্ট্র আওয়ামী ীগ ও এর ঘযাগী 

ংগঠে, মুরিঘযাো ও লীে পররবাঘরর ন্তাে এবং েতুে েজঘন্মর বাংাঘেলী-আঘমররকাে প্রেতৃবৃন্দ। িাঁরা িাঁঘের অরজজি অরভজ্ঞিা, জ্ঞাে ও েক্ষিা 

রেঘয় বাংাপ্রেঘলর উন্নয়ে িথা েধােমন্ত্রী প্রলখ ারো প্রঘারি রূপকল্পমূঘর বাস্তবায়ঘে স্ব স্ব প্রক্ষঘি অবোে রাখার েিযয় ব্যি কঘরে। 

 

উন্মুি আঘাচো শুরুর পূঘব জ জারির রপিা বঙ্গবন্ধু প্রলখ মুরজবুর রমাঘের জন্মলিবার জকী এবং রবজঘয়র সুবর্ জজয়ন্তীর মাঘন্দ্রক্ষর্ঘক 

উপক্ষয কঘর েতুে েজন্ম প্রেলবাীঘক জারির রপিার আেল জ ও মাে মুরিযুঘের প্রচিোয় উজ্জ্বীরবি করার মিী েয়াঘর অংল রঘঘব 

েধােমন্ত্রী প্রলখ ারো কতৃজক লপথবাকয পাঠ অনুষ্ঠােটির প্ররকড জকৃি অংল অংলগ্রর্কারী কঘর উঘেঘে পররঘবলে করা য়। 
 

*** 


