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প্রে রররজ 
 

জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘে জারির রিিার ১০২িম জন্মবার িকী  জািীয় রলশু রেব ২০২২ উেযািে 

 

রেউইয়কি, ১৭ মাচ ি ২০২২: 

 

 আজ জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থায়ী রমলঘে যথাঘযাগ্য ময িাো  উৎবমূখর িররঘবঘল ব িকাঘর ব িঘেষ্ঠ বাঙার, জারির রিিা 

বঙ্গবন্ধু প্রলখ মুরজবুর রমাঘের ১০২িম জন্মবার িকী  জািীয় রলশু রেব-২০২২ উেযািে করা য়। জািীয় িিাকা উঘতাে, জািীয় 

ঙ্গীি িররঘবলে  জারির রিিার েরিকৃরিঘি পুষ্পস্তবক অি িঘের মধ্য রেঘয় দুই িঘব ি রবভক্ত অনুষ্ঠােটির েথম িব ি শুরু য়। েথম িঘব ি 

আর রছ জারির রিিা  িাঁর িররবাঘরর লাাোি বরণকারী েস্যঘের আত্মার মাগরিরাি কামো কঘর রবঘল প্রমাোজাি; রাষ্ট্রিরি, 

েধােমন্ত্রী, িররাষ্ট্র মন্ত্রী  িররাষ্ট্র েরিমন্ত্রীর বাণী িাঠ, এবং জন্মরেঘের প্রকক কাটা। 
 

অনুষ্ঠােটির রিিীয় িঘব ির বঘচঘয় উঘেখঘযাগ্য আক িণ রছ রেউইয়ঘকি ববারি বাংাঘেলী রলশুঘের অংলগ্রঘণ 

ভার্চিয়াভাঘব আঘয়ারজি রলশু আেন্দঘমা। এই আেন্দঘমায় ইঘিাপূঘব ি রমলে আঘয়ারজি ‘বঙ্গবন্ধুর ঐরিারক ৭ মাঘচ ির ভাণ 

উিস্থািে এবং ‘রেঘজর অনুভূরি ব্যক্ত কঘর বঙ্গবন্ধুর উঘেঘে িত্ররখে’ েরিঘযারগিার রবজয়ীঘের োম প্রঘাণা এবং িাঘের ভাঘণর 

রভরড েেল িে করা য়। এছাড়া রিিীয় িঘব ি রলশুঘের অংলগ্রঘণ আর অনুরষ্ঠি য় “লিবঘ ির েতুে েভাি” লী িক আঘখ্য অনুষ্ঠাে, 

মঘবি ঙ্গীি ‘বঙ্গবন্ধু রিঘর এঘ’  নৃিযানুষ্ঠাে  য িা প্রি ড্র। ভার্চিয়া এই আঘয়াজঘে জারির রিিার জীবে  কঘম ির উির একটি 

োমাণ্য রভরড েেল ি করা য়। 
 

অনুষ্ঠােটিঘি স্বাগি বক্তঘব্য রাঘখে জারিংঘঘ রেযুক্ত বাংাঘেঘলর স্থায়ী েরিরেরধ রাষ্ট্রদূি রাবাব িারিমা। রেবটির মূ 

েরিিাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মরেঘের অঙ্গীকার/ ক রলশুর মাে অরধকার’ উঘেখ কঘর রলশুঘের উঘেঘে রিরে বঘে, আমাঘের প্রেঘলর 

রলশুঘের মাে অরধকার রক্ষা, াবর রবকাল  সুন্দর ভরবষ্যঘির জন্য জারির রিিা িার াঘড় চার বছঘরর রকাঘর অঘেক কাজ 

কঘর প্রগঘছে। রিরে ১৯৭৪ াঘ জািীয় রলশু আইে েেয়ে  োথরমক রলক্ষাঘক বাধ্যিামূক কঘরে। এরিঘ রলশু রবকাঘলর িথ সুগম 

য়। জারির রিিার িোঙ্ক অনুরণ কঘর েধােমন্ত্রী প্রলখ ারোর প্রেতৃঘে বাংাঘেল রকার রলশু রবকাল  রলশু উন্নয়ঘে প্রযক 

যুগান্তকারী িেঘক্ষি গ্রণ  বাস্তবায়ে কঘরঘছ িা তুঘ ধঘরে স্থায়ী েরিরেরধ। রিরে বঘে, বিিমাে রকার জািীয় রলশু েীরি ২০১১ 

এবং জারিংঘ রলশু েঘের াঘথ ঙ্গরি প্ররঘখ রলশু আইে ২০১৩ েণয়ে কঘরঘছ। চালু রঘয়ঘছ রবোমূঘে োথরমক রলক্ষা। বছঘরর 

শুরুঘিই রলশুঘের াঘি তুঘ প্রেয়া ঘে রবোমূঘে ররঙ্গে িাঠ্যপুস্তক। আজ প্রেঘলর োয় লিভাগ রলশু স্কুঘ যাঘে। 

 

রলশুঘের উঘেঘে জারির রিিার জীবে  কঘম ির োো রেক তুঘ ধঘরে রাষ্ট্রদূি িারিমা। রিরে বঘে, আমাঘের সুেীঘ ি 

স্বাধীেিা ংগ্রাঘমর েরিটি অধ্যাঘয়র াঘথ জরড়ঘয় আঘছ বঙ্গবন্ধুর োম। িার আহ্বাঘে াড়া রেঘয় বাঙার জারি ১৯৭১ াঘর মাে 

মুরক্তযুঘের মাধ্যঘম িরাধীেিার শৃঙ্খ প্রভঘঙ্গ রছরেঘয় আঘে স্বাধীেিার া সূয ি। িাই বঙ্গবন্ধু  বাংাঘেল একইসূঘত্র গাঁথা। এছাড়া 

উন্নয়েলী প্রেঘল উতরণ আন্তজিারিক অঙ্গঘে বাংাঘেঘলর উন্নয়ে অগ্রযাত্রার োোরেক রলশুঘের ামঘে তুঘ ধঘরে বাংাঘেঘলর স্থায়ী 

েরিরেরধ। 
 

েবাঘ প্রবঘড় ঠা েতুে েজন্মঘক জারির রিিার ংগ্রামী জীবে মঘে অবরি করা এবং রলশুকা প্রথঘকই প্রেলঘেঘম উিুদ্ধু 

করার জন্য অরভভাবক কঘক এরগঘয় আার আহ্বাে জাোে রাষ্ট্রদূি িারিমা।  

 

স্থায়ী রমলঘের কম িকিিা-কম িচাররগঘণর ন্তাে  িররবাঘরর েস্যগণ, রেউইয়কিস্থ বাংাঘেল ইেরিটিউট অব িারিরম িং আট িস্ 

(রবিা) এবং বাংাঘেল একাঘডরম অব িাইে আট িস্ (বািা) এর রলশু রলল্পী এবং রেউইয়ঘকি ববারি রলশু  িাঘের অরভভাবক 

স্থােীয় রবরভন্ন ামারজক াংস্কৃরিক েরিষ্ঠাঘের েরিরেরধবগ ি, যুক্তরাষ্ট্র আয়ামী ীঘগর প্রেতৃবৃন্দ, বাংাঘেলী করমউরেটির েস্যবৃন্দ  

গণমাধ্যম ব্যরক্তেগণ ভার্চিয়া এই রলশু আেন্দঘমায় অংলগ্রণ কঘরে। 
 

*** 

 


