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প্রে রযররজ  
 

উৎফমূখয রযবফব ‘দ্মা প্রতুয উববাধন’ উদমান কযর জারিংবঘ ফাংরাবদ স্থায়ী রভন। 

রনউইয়কক, ২৫ জুন ২০২২: 

জািীয় উদমাবনয অং রববফ আজ েফাী ফাংরাবদীবদয াবে রনবয় অিযন্ত উৎফমূখয রযবফব ‘েধানভন্ত্রী প্রখ ারনা 

কর্তকক দ্মা প্রতু উববাধন ’ উদমান কযর রনউইয়ককস্থ জারিংবঘ ফাংরাবদ স্থায়ী রভন। স্থানীয় ভয় প্রফরা ১২ টায় রভনস্থ ফঙ্গফন্ধু 

রভরনায়িবন আবয়ারজি এ অনুষ্ঠাবন প্রমাগ প্রদন যুক্তযাষ্ট্র আওয়াভী রীগ ও এয বমাগী ংগঠবনয প্রনর্তবৃন্দ , েফাী মুরক্তবমাদ্ধা, াংফারদক 

ও রফরবন্ন াভারজক-াংস্কৃরিক ংগঠবনয প্রনর্তবৃন্দ।  

দ্মাবতুয াপল্য এফং প্রদ ও জারিয কল্যাণ কাভনা কবয একটি রফবল প্রভানাজাবিয ভাধ্যবভ শুরু কযা য় এ উদমান 

অনুষ্ঠান। অি:য দ্মাবতু উববাধন উববাধন উরবে যাষ্ট্ররি ও  েধানভন্ত্রী েদত্ত ফাণী াঠ কবয প্রানাবনা য়।  

আনন্দমূখয এ অনুষ্ঠাবন েফাীবদয স্বাগি জানান জারিংবঘ রনযুক্ত ফাংরাবদবয স্থায়ী েরিরনরধ ও যাষ্ট্রদূি যাফাফ পারিভা। 

েদত্ত ফক্তবে রিরন ফবরন , “ফাংরাবদবয েরিটি নাগরযবকয জন্য আজ অিযন্ত আনবন্দয রদন। ফাংরা প্রদ ভয় আজ কাবর ভাননীয় 

েধানভন্ত্রী ফাংরাবদ ফহুর আকারিি দ্মাবতুয শুব উববাধন কবযবেন। এটি ফাংরাবদবয ইরিাবয রফস্ময়। আভাবদয জািীয় জীফবন 

রফবল গুরুত্বপূণ ক মুহুিক”। 

যাষ্ট্রদূি পারিভা আযও ফবরন , “দ্মাবতু আভাবদয অঙ্কায , প্রগৌযফ, ও েভিায েিীক ; কাযণ এটি রনরভ কি বয়বে 

ফাংরাবদবয রনজস্ব অে কায়বন। এটি ফাংরাবদবয উন্নয়ন অরবমাত্রায় এক অনন্য ভাইরপরক। এ অজকবনয ভাধ্যবভ জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু 

প্রখ মুরজবুয যভাবনয স্ববেয প্রানায ফাংরা গড়ায অগ্রমাত্রায় আভযা আযও একধা এরগবয় প্রগরাভ। আয এয ফই ম্ভফ বয়বে ভাননীয় 

েধানভন্ত্রীয দূযদী প্রনর্তবত্ব”। 

েদত্ত ফক্তবে দ্মাবতুবক রঘবয গবড় ওঠা রফরনবয়াগ , রল্পায়ন, প্রদবয দরেণাঞ্চবরয ২১টি প্রজরায াবে যাজধানীয ংবমাগ , 

এফং আঞ্চররক ও আন্তজকারিক প্রমাগাবমাগ এয অে কননরিক ম্ভাফনায নানা রদক তুবর ধবযন যাষ্ট্রদূি পারিভা।  

েফাবয কর ফাংরাবদী নাগরযকবক স্ব স্ব অফস্থান প্রেবক প্রদ ও জারিয কল্যাবণ কাজ কবয মাওয়ায আহ্বান জানান যাষ্ট্রদূি 

পারিভা। 

যুক্তযাষ্ট আওয়াভী রীগ , রনউইয়কক েফাী ফাংরাবদী করভউরনটিয প্রনিবৃন্দ দ্মা প্রতুয ভবিা এভন গুরুত্বপূণ ক জািীয় স্থানা 

পরবাবফ রনভ কাবণয জন্য েধানভন্ত্রী য দূযদী প্রনর্তবত্বয েংা কবযন। িাঁযা আগাভী রনফ কাচবন আফাযও ফাংরাবদ আওয়াভী রীগবক 

জয়যুক্ত কযায ভাধ্যবভ ফাংরাবদবয উন্নয়ন অগ্রমাত্রাবক এরগবয় প্রনওয়ায জন্য কবরয েরি আহ্বান জানান। 

দ্মা প্রতুয উয রনরভ কি রবরডও ডকুবভন্টারয েধানভন্ত্রীয দ্মাবতু উববাধবনয রবরডও রি েদ কন কযা য় অনুষ্ঠানটিবি।  
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