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জারতংঘঘ ফাংরাঘদ স্থায়ী রভঘন প্রখ কাভাঘরয ৭৩তভ জন্মফারল িকী উদমান 

ীদ প্রখ কাভার যুফ ভাঘজয জন্য অনন্তকার ধঘয অনুকযণীয় আদ ি ঘয় থাকঘফন -যাষ্ট্রদূত আব্দুর মুরত 
 

 

 

রনউইয়কি, ০৫ আগস্ট ২০২২: 

 

আজ জারতংঘঘ ফাংরাঘদ স্থায়ী রভঘন মথাঘমাগ্য ভম িাদায় ফ িকাঘরয ফ িঘেষ্ঠ ফাঙারর, জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ 

মুরজবুয যভান ও ফঙ্গভাতা প্রখ পরজরাতুঘেছা মুরজঘফয প্রজেষ্ঠ পুত্র ফীয মুরিঘমাদ্ধা ীদ কোঘেন প্রখ কাভার এয ৭৩তভ 

জন্মফারল িকী উদমান কযা য়।  

 

অনুষ্ঠাঘনয শুরুঘতই ফীয মুরিঘমাদ্ধা ীদ কোঘেন প্রখ কাভার এফং ১৯৭৫ াঘরয ১৫ আগস্ট ঘাতঘকয রনভ িভ বুঘরঘে 

জারতয রতায রযফাঘযয কর ীদ দস্যগঘণয রফঘদী আত্মায ভাগরপযাত কাভনা কঘয প্রদায়া ও প্রভানাজাত কযা য়। 

এযয যাষ্ট্ররত ও েধানভন্ত্রীয ফানী াঠ এফং প্রখ কাভাঘরয জীফন ও কঘভ িয উয একটি োভাণ্য রচত্র েদ িন কযা য়। 

 

অনুষ্ঠানটিঘত মূর ফিব্য েদান কঘযন জারতংঘঘ রনযুি ফাংরাঘদঘয স্থায়ী েরতরনরধ ও যাষ্ট্রদূত প্রভাাম্মদ আব্দুর 

মুরত। রতরন ফঘরন, “প্রখ কাভার রছঘরন অাম্প্রদারয়ক, েগরতীর, এফং আধুরনক একজন ফাঙারর। রতরন রছঘরন াধাযঘণয 

ভঘে অাধাযণ। অভারয়ক ব্যফায, ভানরফক গুণাফরী এফং াংগঠরনক দক্ষতাঘক কাঘজ রারগঘয় রতরন অংখ্য াভারজক 

েরতষ্ঠান গঘে প্রতাঘরন। রতরন রছঘরন আফানী ক্রীো চঘক্রয েরতষ্ঠাতা, ঢাকা রথঘয়োঘযয অন্যতভ েরতষ্ঠাতা, স্বাধীন ফাংরাঘদঘ 

গ্রু রথঘয়োয প্রপডাঘযন আঘদারঘনয একজন পুঘযাধা। রতরন েরতষ্ঠা কঘযরছঘরন স্পদন রল্পীপ্রগাষ্ঠী। ফহুমূখী েরতবায 

অরধকাযী এই ক্ষণজন্মা তরুণ ক্রীো ও াংস্কৃরতক আঘদারঘনয ভােঘভ যুদ্ধ রফধ্বস্ত ফাংরাঘদঘয পুনগ িঠঘন প্রদঘয যুফভাজঘক 

কাঘজ রাগাঘত প্রচঘয়রছঘরন।” 

 

  স্থায়ী েরতরনরধ ফঘরন, েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায প্রনতৃঘে আজ ক্রীো ও াংস্কৃরতক প্রক্ষঘত্র ফাংরাঘদঘ প্রম অাভান্য 

অগ্রগরত াধন কঘযঘছ, তায ভে রদঘয়ই ফাস্তফারয়ত ঘে স্বপ্নদী তরুন প্রখ কাভাঘরয স্বপ্ন। 

 

যাষ্ট্রদূত মুরত ফঘরন, “রনজস্ব রচন্তাধাযা, সৃজনীরতা, প্রভধা ও রুরচয ঘফ িাচ্চ েঘয়াগ ঘটিঘয় জারত গঠঘন ীদ প্রখ 

কাভার প্রম অনন্য ভূরভকা প্রযঘখ প্রগঘছন তা যুফ ভাঘজয জন্য অনন্তকার ধঘয অনুকযণীয় আদ ি ঘয় থাকঘফ”।   

 

উন্মুি আঘরাচনা ঘফ ি রভঘনয কভ িকতিা ও কভ িচারযগণ ফিব্য যাঘখন। ীদ প্রখ কাভাঘরয জীফন ও কঘভ িয নানা 

রদক উঘঠ আঘ উন্মুি আঘরাচনায়। প্রখ কাভাঘরয আদ ি ধাযণ কঘয প্রদঘয যুফ ভাজ ক্রীো ও াংস্কৃরতক রযভন্ডঘর 

ফাংরাঘদঘক আযও উচ্চতয আঘন তুঘর ধযঘফ ভঘভ ি েতোা ব্যি কঘযন ফিাগণ। 

 

*** 


