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প্রে রররজ 
 

জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থাী রমলঘে স্বাধীেিা ও জািী রেব উেযাপে 

স্বাধীেিার ৫১ বছঘর প্রলখ ারো রকাঘরর অামান্য াফল্যগাঁথা েবাী বাংাঘেলীঘের ামঘে তুঘ ধরঘে েরিমন্ত্রী 

ফরজাতুে প্রেছা ইরিরা এমরপ। 
 

রেউইকক, ২৬ মাচ ক ২০২২: 
 

আজ যথাঘযাগ্য ময কাো জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থাী রমলঘে যুক্তরাষ্ট্র েবাী বাংাঘেলীঘের াঘথ রেঘ মাে স্বাধীেিা ও জািী রেব-২০২২ 

উেযাপে করা । প্রকারভড-১৯ জরেি কারঘে েীঘ ক রবররির পর বাইঘক াঘথ রেঘ স্বলরীঘর রমলঘের বঙ্গবন্ধু রমোিঘে স্বাধীেিা ও জািী রেব 

উেযাপঘের বরে ক এই আঘাজে যুক্তরাষ্ট্র েবাী বাংাঘেলীঘের মাঘঝ ব্যাপক াড়া প্রফঘ। বঙ্গবন্ধু রমোিে পররণি  যুক্তরাষ্ট্র েবাী রবরভন্ন প্রেণী-প্রপলার 

মানুঘর রমেঘমা।  
 

অনুষ্ঠােটির েধাে অরিরথ রছঘে রেউইকক ফররি মরা ও রলশু রবক মন্ত্রণাঘর েরিমন্ত্রী ফরজাতুে প্রেছা ইরিরা এমরপ। েেত্ত বক্তঘব্য রিরে 

েধােমন্ত্রী প্রলখ ারোর প্রেতৃঘে বাংাঘেল অভূিপূব ক অগ্রগরি ও অামান্য াফল্যগাঁথা তুঘ ধঘরে। েরিমন্ত্রীর বক্তঘব্য উঘে আঘ কৃর, রলক্ষা, স্বাস্থয, প্রযাগাঘযাগ, 

অবকাোঘমা, রবদ্যযৎ, রলল্প, ব্যবা-বারেজয, োরীর ক্ষমিাে, যুব উন্নে, কম কংস্থাে, ববঘেরলক রবরেঘাগ, ও পররাষ্ট্র রবরভন্ন প্রক্টঘর বাংাঘেঘলর অেম্য 

অগ্রযাত্রার রবরভন্ন রেক। মাথারপছু আ, রজরডরপ’র উর্দ্কমূখী েবৃরর্দ্, োররদ্র্য রবঘমাচে, গড় আয়ু বৃরর্দ্ রবরভন্ন উন্নে সূচক তুঘ ধঘরে রিরে। পারকস্তাে 

েরিঘবলী প্রেলমূঘর াঘথ বাংাঘেঘলর উন্নে অগ্রযাত্রার তুোমূক িথ্য তুঘ ধঘর রিরে বঘে, বাংাঘেল এই াফঘল্যর রপছঘে রঘঘছ েধােমন্ত্রী প্রলখ 

ারোর দূরেলী পররকল্পো গ্রণ ও িার বাস্তবাে। াফঘল্যর স্বীকৃরি স্বরূপ েধােমন্ত্রী প্রলখ ারো প্রয ক আন্তজকারিক পুরস্কার প্রপঘঘছে িা উঘেখ কঘরে 

েরিমন্ত্রী। 
 

েেত্ত বক্তঘব্য েরিমন্ত্রী জারির রপিার প্রেতৃঘে েীঘ ক প্রিইল বছঘরর স্বাধীেিা ংগ্রাম ও একাত্তঘরর মুরক্তযুঘর্দ্র প্রেক্ষাপট তুঘ ধঘরে। রিরে বঘে, 

বাঙার জারির মুরক্ত ংগ্রাঘমর মাোক, ব ককাঘর ব কঘেষ্ঠ বাঙার, জারির রপিা বঙ্গবন্ধু প্রলখ মুরজবুর রমাঘের উোত্ত আহ্বাঘে াড়া রেঘ বাঙার জারি 

মাে মুরক্তযুঘর্দ্ ঝাঁরপঘ পঘড়। রত্রল াখ লীে আর দ্য’াখ রেয কারিি মা-প্রবাঘের ঘব কাচ্চ িযাঘগর রবরেমঘ আমরা অজকে করর া-বুঘজর পিাকা, স্বাধীে 

াব কঘভৌম বাংাঘেল। প্রেলগেঘে েবাীঘের অবোঘের স্বীকৃরি জারেঘ রিরে জারির রপিার স্বঘের প্রোর বাংা রবরেম কাঘণ েবা প্রথঘক আরও অবোে রাখার 

আহ্বাে জাোে। 
 

জারিংঘঘ রেযুক্ত বাংাঘেঘলর স্থাী েরিরেরধ রাষ্ট্রদূি রাবাব ফারিমা বঘে, স্বাধীেিার পাঁচ েলঘক বাংাঘেল আজ আন্তজকারিক অঙ্গঘে একটি 

গুরুেপূণ ক ও রবশ্বস্ত োম। আজ রবশ্ব লারন্তরক্ষা, জবায়ু পররবিকে, প্রটকই উন্নে ক্ষয, োরীর ক্ষমিাে রবরভন্ন প্রক্ষঘত্র প্রেতৃেস্থােী ভূরমকা পাে করঘছ। 

জারিংঘ ের েপ্তঘর বাংাঘেল এই মুহুঘিক ইউএে উইঘমে রেব কাী প্রবাড ক, রপরবরডং করমলে, অরভবাে প্রবল রকছু ংস্থা ও েরিার প্রেতৃে েোে করঘছ। 

এছাড়া বাংাঘেল জারিংঘঘর াধারণ  পররঘে অঘেকগুঘা গুরুেপূণ ক প্ররজ্যযঘলে প্রপল করার করার প্রক্ষঘত্র অগ্রণী ভূরমকা পাে কঘরঘছ।  

 

  রাষ্ট্রদূি ফারিমা বঘে, জারিংঘ লারন্তরক্ষা রমলঘে বাংাঘেল এখে ঘব কাচ্চ লারন্তরক্ষী প্রেরণকারী প্রেল। আন্তজকারিক অঙ্গঘে বাংাঘেঘলর বরষ্ঠ 

পেচারোর স্বীকৃরি স্বরূপ েধােমন্ত্রী উঘেখঘযাগ্য ংখ্যক আন্তজকারিক স্বীকৃরি ও পুরস্কার াভ কঘরঘছে। গি প্রঘেম্বঘর েধােমন্ত্রী জারিংঘ াধারণ পররঘের 

উচ্চ পয কাঘর ববেঘক অংলগ্রণকাঘ এরডরজ বাস্তবাঘে অামান্য াফঘল্যর স্বীকৃরিস্বরূপ জারিংঘঘর এরডএএে  ‘এরডরজ প্রোঘগ্র অযাওাড ক’ েোে 

কঘরঘছ। এছাড়া েধােমন্ত্রী কতৃকক জারিংঘ োঙ্গঘণর বাগাঘে জারির রপিার োঘম একটি প্রবঞ্চ ও একটি গাছ প্ররাপণ কঘরঘছে মঘম ক উঘেখ কঘরে রিরে যা 

জারিংঘ ের েপ্তঘর প্রকাে রাজনেরিক প্রেিার োঘম প্রবঞ্চ স্থাপে ও গাছ প্ররাপঘণর েথম ঘটো। 

 

যুক্তরাষ্ট্র েবাী বাংাঘেলীঘের ম্মাঘে আঘারজি এ অনুষ্ঠাঘে অংলগ্রণ কঘরে েবাী মুরক্তঘযার্দ্া, যুক্তরাষ্ট্র আওামী ীগ ও এর ঘযাগী ংগেঘের 

প্রেতৃবৃি, রবরভন্ন ামারজক ও াংস্কৃরিক ংগেঘের প্রেতৃবৃি, করব, রলল্পী, াংবারেক, াররিযক  বঘরণ্য েবাী বাংাঘেলীগণ। িাঁরা বাংাঘেঘলর উন্নে 

অগ্রযাত্রা রেঘজঘেরঘক আরও ম্পৃক্ত করার দৃঢ় েিয ব্যক্ত কঘরে। রমলে আঘারজি স্বাধীেিা ও জািী রেবঘর অনুষ্ঠাঘের েলংাও কঘরে িাঁরা। কঘক 

াঘথ রেঘ স্বাধীেিা ও জািী রেব উেযাপে উপঘক্ষয প্রকক কাঘটে মরা ও রলশু রবক মন্ত্রণাঘর েরিমন্ত্রী ফরজাতুে প্রেছা ইরিরা ও রাষ্ট্রদূি রাবাব 

ফারিমা। 

 

েবাী বাংাঘেলীঘের ংবধ কোর আঘগ জারিংঘঘ বাংাঘেল স্থাী রমলঘের বঙ্গবন্ধু রমোিঘে জািী পিাকা উঘত্তাে এবং জািী ঙ্গীি 

পররঘবলঘের মধ্য রেঘ স্বাধীেিা ও জািী রেব উেযাপঘের আনুষ্ঠারেকিা শুরু । এম মাে মুরক্তযুঘর্দ্র লীেঘের পরবত্র আত্মার মাগরফরাি কামো কঘর 

রবঘল প্রমাোজাি করা । রেবটি উপঘক্ষয েেত্ত রাষ্ট্রপরি, েধােমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র েরিমন্ত্রীর বাণী পাে করা ।  উভ পঘব কই অংলগ্রণ কঘরে 

ফররি েরিমন্ত্রী ফরজাতুে প্রেছা ইরিরা এমরপ। 

*** 


