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প্রেস রিরিজ 

জারিসংঘঘ বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে ঐরিহারসক ‘মুরজবেগি রেবস’ উেযাপে 

রেউইয়কক, ১৯ এরেি ২০২২ 

 েরিবাঘিি িঘিা এবাি জারিসংঘঘ বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে ঐরিহারসক ‘মুরজবেগি রেবস ’ উেযাপে কিা হয়। অনুষ্ঠােটিি  

শুরুঘি মুরজবেগি সিকাঘিি িাষ্ট্রপরি , সব ককাঘিি সব কঘেষ্ঠ বাঙারি , জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাে , উপ-িাষ্ট্রপরি সসয়ে 

েজরুি ইসিাি  েধােিন্ত্রী িাজউরিে আহঘিেসহ এ সিকাঘিি েয়াি সকি সেস্য , জািীয় চাি প্রেিা এবং িহাে মুরিযুঘেি রি শ 

িাখ শহীে এি আত্মাি িাগরিিাি কািো কঘি রবঘশষ প্রিাোজাি কিা হয়। অি :পি রেবসটি উপিঘযে েেত্ত িাষ্ট্রপরি  েধােিন্ত্রীি 

বাণী পাঠ কঘি শুোঘো হয়। মুরজবেগি সিকাঘিি উপি একটি োিাণ্য রিরি েেশ কে কিা হয় অনুষ্ঠােটিঘি।  

মুরজবেগি রেবঘসি িাৎপয ক  োিকিঘণি ইরি হাস তুঘি ধঘি অনুষ্ঠােটিঘি স্বাগি বিব্য প্রেে জারিসংঘঘ রেযুি বাংিাঘেঘশি 

স্থায়ী েরিরেরধ িাষ্ট্রদূি িাবাব িারিিা। রিরে বঘিে , “জারিি রপিাি প্রেতৃঘে ২৩ বছঘিি স্বাধীেিা সংগ্রাি বাঙারি জারিঘক িহাে 

মুরিযুঘেি রেঘক পরিচারিি কঘিরছি আি ১৯৭১ সাঘিি ঐরিহারসক ৭ িাপ্রচ কি িাষঘণি বাঙারি জারি রেঘজঘেিঘক েস্তুি কিঘি শুরু 

কঘি। ঠিক প্রসসিঘয় ২৫ িাচ ক অপাঘিশে সাচ ক িাইঘেি োঘি পারকস্তােী বারহেী রেিস্ত্র বাঙারিঘেি উপি রেি কি হিোযজ্ঞ চািায়। পিবিীঘি 

২৬ িাঘচ ক জারিি রপিাি স্বাধীেিাি প্রঘাষণাি িাধ্যঘি বাঙারি জারি ঝাঁরপঘয় পঘে িহা ে মুরিযুঘে। ১০ এরেি গঠিি মুরজব েগি সিকাি 

১৭ এরেি আনুষ্ঠারেকিাঘব শপথ গ্রহণ কঘি। িাই িহাে মুরিযুঘেি োরিষ্ঠারেক স্বীকৃরি  আইেগি রিরত্ত স্থাপঘে মুরজবেগি সিকাঘিি 

প্রকাে রবকল্প রছিো”। 

মুরজবেগি সিকাঘিি প্রেতৃে , প্রকৌশি  সিঘয়াপঘযাগী রেক -রেঘে কশোি িঘি মু রিযুে দ্রুিিি সিঘয় সিি সিারিি রেঘক 

এরগঘয় যায় িঘি ক উঘেখ কঘি িাষ্ট্রদূি িারিিা বঘিে , “মুরজবেগি সিকাঘিি সবঘচঘয় বে চোঘিঞ্জ রছি েরিকূি পরিঘবশ প্রিাকারবিা 

কঘি রবশ্ব জেিিঘক বাংিাঘেঘশি পঘয আো যা িািা অিেন্ত সিিিাি সাঘথ কিঘি প্রপঘিরছি। এই সিকাি রবশ্ব সম্প্র োয়ঘক 

বাংিাঘেঘশি পঘয আেঘি প্রবশ রকছু সিঘয়াঘযাগী পেঘযপ গ্রহণ কঘি। িািিসহ রবঘশ্বি রবরিন্ন প্রেঘশি পারকস্তােী দূিাবাঘস কি কিি 

বাঙারি কূেেীরিকিা প্রযে দ্রুি পারকস্তাঘেি পয িোগ কঘি মুরজবেগি সিকাঘিি পঘয আনুগিে েকাশ কঘিে , প্রস উঘযাগ গ্রহণ কঘি”।  

েবাঘস প্রবপ্রে ঠা েতুে েজঘেি িাঘঝ মুরজবেগি সিকাঘিি ইরিহাস , িহাে মুরিযুঘেি ইরিহাস  িাৎপয ক তুঘি ধিাি আহ্বাে 

জাোে িাষ্ট্রদূি িারিিা। রিরে বঘিে , “েধােিন্ত্রী প্রশখ হারসোি প্রেতৃঘে জারিসংঘসহ আন্তজকারিক অঙ্গঘে বাংিাঘেঘশি অবস্থাে আি 

সুদৃঢ় কিঘি আিিা স্ব স্ব অবস্থাে প্রথঘক কাজ কঘি যাঘবা , মুরজবেগি রেবঘস এই প্রহাক আিাঘেি অঙ্গীকাি”। 

উেুি আঘিাচো পঘব ক রেবসটিি িাৎপয ক তুঘি ধঘি োণবন্ত আঘিাচো কঘিে আঘিাচকগণ। মুরজব েগি রেবঘসি এই অনুষ্ঠাঘে 

রিশঘেি সকি স্তঘিি কি ককিকা-কি কচারি অংশগ্রহণ কঘিে।  

*** 

 


