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প্রে রররজ 

জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘে ঐরিারক ৭ই মাঘচ ের ভাঘের উপর আঘাচো 

 

নিউইয়র্ক,  ০৭ মার্ ক ২০২২: 

 আজ জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘের বঙ্গবন্ধু রমোয়িঘে ইউঘেঘকা ’র ‘রবশ্ব োমাণ্য ঐরিয’ রঘঘব স্বীকৃি 

ব েকাঘর ব েঘেষ্ঠ বাঙার, জারির রপিা বঙ্গবন্ধু প্রলখ মুরজবুর রমাঘের ঐরিারক ৭ই মাঘচ ের ভাঘের রেেটিঘক যথাঘযাগ্য 

ময োোয় উেযাপে করা য়। জািীয় পিাকা উঘতাে  জািীয় ঙ্গীি পররঘবলঘের মধ্য রেঘয় অনুষ্ঠােটির সূচো করা য়। 

এরপর বঙ্গবন্ধুর েরিকৃরিঘি পুষ্পস্তবক অপ েে করা য়। বঙ্গবন্ধু  িাঁর পররবাঘরর েস্য মাে মুরিমৄঘের রিল াখ লীে-

এর রুঘর মাগরিরাি এবং মােেীয় েধােমন্ত্রী প্রলখ ারোর প্রেতৃঘে বাংাঘেঘলর উতঘরাতর মৃরে কামো কঘর রবঘল 

প্রমাোজাি করা য় অনুষ্ঠােটিঘি।  এছাড়া রেবটি উপঘে রাষ্ট্রপরি  েধােমন্ত্রীর বােী পাঠ এবং ঐরিারক ৭ মাঘচ ের 

ভাঘের রভরড েেল েে করা য় অনুষ্ঠােটিঘি। 

আঘাচো পঘব ে মূ বিব্য উপস্থাপে কঘরে জারিংঘঘ রেমৄি বাংাঘেঘলর উপ -স্থায়ী েরিরেরধ  চযাজে দ্য 

অযাঘিয়া ে ড. প্রমা: মঘোয়ার প্রাঘে। ৭ই মাঘচ ের ভাঘের প্রেোপট তুঘ ধঘর রিরে বঘে , একটি জারিঘক বজ্রকঠিে ঐঘকযর 

পিাকািঘ মঘবি কঘর লস্ত্র মুরিমৄঘের চূড়ান্ত েস্তুরি গ্রঘে উজ্জ্বীরবি করার মূ মন্ত্র রছ এই ভাে। ইংঘররজ বে ে ‘র’ এর 

চারটি লব্দরূপ অথ োৎ ‘কেঘডাঘন্স’, ‘করমটঘমন্ট’, ‘কমান্ড’  ‘ক’ রেঘয় রিরে এই ভােটিঘক রবঘেে কঘর ১৯৭১ াঘর 

অরিঝরা রেেগুঘাঘি এর োরঙ্গকিা  াব েজেীে আঘবেে তুঘ ধঘরে। এছাড়া িার বিঘব্য উঘঠ আঘ ইউঘেঘকার য়ার্ল্ে 

প্রররঘটজ প্রররজস্টাঘর অন্তভূরিকরে এবং জযাকব এি. রির্ল্ এর ‘উই স্যা িাইট অে দ্যা রবঘছজ্: দ্যা রিঘ দ্যাট ইন্সপায়াড ে 

রঘরারর’ োমক খ্যিোমা গ্রঘে এই ভাঘের স্থাে াভ এর আন্তজোরিক স্বীকৃরি  ময োোর োো রেক। ৭ই মাঘচ ের ভাঘের 

মম েবােী ধারে কঘর কঘম ে  রচন্তায় এর েঘয়াগ এবং  েজন্ম প্রথঘক েজন্মান্তঘর এটি রচর জাগরুক রাখঘি উপরস্থি কঘর েরি 

আহ্বাে জাোে ড. প্রমা: মঘোয়ার প্রাঘে। 

জারির রপিার এই ভাঘে স্বাধীেিা অজেঘের জন্য একজে সুঘযাগ্য রাষ্ট্রোয়ঘকর সুরচরন্তি প্রকৌলঘর বটুকুই েরিভাি 

ঘয়ঘছ মঘম ে মন্তব্য কঘরে অন্যান্য আঘাচকগে। 

উঘেখ্য, ২০১৭ াঘর ৩০ অঘটাবর ইউঘেঘকা , ১৯৭১ াঘর ৭ই মাচ ে রমোর প্ররঘকা ে ময়োঘে জারির রপিার 

প্রেয়া ঐরিারক ভােঘক ‘রবশ্ব োমাণ্য ঐরিয’ রঘঘব স্বীকৃরি রেঘয় ‘ইন্টারন্যালো প্রমঘমারর অব দ্যা য়ার্ল্ে প্রররজস্টার’-

এ অন্তর্ভ েি কঘর। 
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