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প্রে রযররজ 

 

ফঙ্গভাতা প্রখ পরজরাতুন প্রনছা মুরজফ এয ৯২ তভ জন্মফারল িকী উদমান 

জারতয রতায কর ংগ্রাভ ও ঙ্কটে ফঙ্গভাতা রছটরন এক অকুটতাবয়, রফশ্বস্থ ও রনরব িক মাত্রী -যাষ্ট্রদূত মুরত 

 

রনউইয়কি, ০৮ আগস্ট ২০২২: 

 

আজ জারতংটঘ ফাংরাটদ স্থায়ী রভটন মথাটমাগ্য ভম িাদায় ফ িকাটরয ফ িটেষ্ঠ ফাঙারর জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ 

মুরজবুয যভাটনয ধরভ িনী ফঙ্গভাতা প্রখ পরজরাতুন প্রনছা মুরজফ এয ৯২তভ জন্মফারল িকী উদমান কযা য়। অনুষ্ঠাটনয 

শুরুটতই জারতয রতা ও ফঙ্গভাতা ১৯৭৫ াটরয ১৫ আগস্ট ঘাতকটদয বুটরটে রনভ িভবাটফ রনত ফঙ্গফন্ধু রযফাটযয অন্যান্য 

দস্যটদয রফটদী আত্মায ভাগরপযাত এফং প্রদ ও জারতয উত্তটযাত্তয মৃরি কাভনা কটয রফটল প্রভানাজাত কযা য়। এযয 

ফঙ্গভাতা প্রখ পরজরাতুন প্রনছা মুরজটফয জীফন ও কটভ িয উয রনরভ িত রফটল োভাণ্য রচত্র েদ িন কযা য়। ফঙ্গভাতায 

জন্মফারল িকী উরটে েদত্ত যাষ্ট্ররত ও েধানভন্ত্রীয ফাণী াঠ কযা য় অনুষ্ঠাটনয এ টফ ি। 

 

আটরাচনা টফ িয শুরুটত ভীয়ী নাযী প্রখ পরজরাতুন প্রনছা মুরজটফয জন্মফারল িকী উদমানটক জীফন ও কভ ি এফং প্রদ 

ও জারতগঠটন তাঁয অভান্য অফদাটনয নানা রদক তুটর ধটয ফক্তব্য যাটখন জারতংটঘ রনমৄক্ত ফাংরাটদটয স্থায়ী েরতরনরধ 

যাষ্ট্রদূত প্রভাাম্মদ আব্দুর মুরত। রদফটিয েরতাদ্য - “ভীয়ী ফঙ্গভাতায প্রচতনা; অদম্য ফাংরাটদটয প্রেযণা”উটেখ কটয 

যাষ্ট্রদূত মুরত ফটরন, “প্রফগভ পরজরাতুন প্রনছা মুরজফ শুধু জারতয রতায ধভীরনই রছটরন না, রতরন রছটরন জারতয রতায 

সুদীঘ ি ংগ্রাটভ ও কর ঙ্কটে এক অকুটতাবয়, রফশ্বস্থ ও রনরব িক মাত্রী”। ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভাটচ িয কারজয়ী বালটণয কথা 

উটেখ কটয রতরন ফটরন, প্ররদন ফঙ্গফন্ধুটক ভটনয কথা তুটর ধযটত যাভ ি রদটয়রছটরন ফঙ্গভাতা। 

 

ফঙ্গভাতা কীবাটফ ফঙ্গফন্ধুয অফতিভাটন দরীয় কভ িকান্ড চর যাখটত ভূরভকা প্রযটখটছন, কীবাটফ অফরীরায় দরীয় কভী 

এফং দটরয েটয়াজটন তাঁয রিত অথ ি ব্যয় কটযটছন; যাজননরতক রিাটে ফঙ্গফন্ধুটক অের থাকটত কীবাটফ া মৄরগটয়টছন, 

অফণ িনীয় কষ্ট য কটযও ারমূটখ কীবাটফ ংায আগটর প্রযটখটছন, েভতায প্রভা তযাগ কটয রকবাটফ রনটর িাব ও াধারটধ 

জীফন মান কটযটছন তায নানা রদক উটঠ আট স্থায়ী েরতরনরধয ফক্তটব্য। 

 

েধানভন্ত্রী প্রখ ারনায দূযদী প্রনতৃত্ব, উদাযতা, ভানরফক হৃদয় এফং াদাভাঠা জীফন মাটনয উদাযণ প্রেটন রতরন 

ফটরন, “ফঙ্গভাতায আদ ি প্রথটকই এভন গুনাফরী অজিন কটযটছন ভাননীয় েধানভন্ত্রী”। ফাংরাটদটয নাযীযা ফঙ্গভাতায 

জীফনাদ ি ও মুল্যটফাটধ উজ্জীরফত প্রদ ও জারতয উন্নয়টন অফদান যাখটফ ভটভ ি েতযাা ব্যক্ত কটযন যাষ্ট্রদূত মুরত। 

 

উন্মুক্ত আটরাচনায় রভটনয কর স্তটযয কভ িকতিা ও কভ িচারযগণ অংগ্রণ কটযন। আটরাচকগণ ফঙ্গভাতাটক জারতয 

রতায যাজননরতক াপটল্যয অনন্য উৎ রফন্দু রটটফ রচরিত কটযন। সুদীঘ ি স্বাধীনতা ংগ্রাটভয যটত যটত ফঙ্গভাতায 

ভূরভকা এফং তাঁয আদ ি মৄটগ মৄটগ কাটর কাটর ফাঙারর নাযীটদয জন্য আটরায দী রখা টয় অনুটেযণা প্রমাগাটফ ভটভ ি উটেখ 

কটযন আটরাচকগণ। 

 

*** 


