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জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে প্রশখ িাঘসি রেবস ২০২২ উেযাপে 
 
 

 

রেউইয়র্ক, ১৮ অঘটাবি ২০২২: 

 

আজ জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে যথাঘযাগ্য িয কাোয় সব কর্াঘিি সব কঘেষ্ঠ বাঙারি, জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ 

মুরজবুি িহিাে ও বঙ্গিািা প্রশখ ফরজিাতুঘেছা মুরজঘবি র্রেষ্ঠ পুত্র শহীে প্রশখ িাঘসি এি জন্মরেে স্মিঘে প্রশখ িাঘসি রেবস-

২০২২ উেযাপে র্িা হয়। স্থায়ী রিশঘেি বঙ্গবন্ধু রিিোয়িঘে আঘয়ারজি এ অনুষ্ঠাঘে রিশঘেি সর্ি স্তঘিি র্ি কর্িকা-র্ি কচারি 

অংশগ্রহে র্ঘিে। 

 

  অনুষ্ঠাঘেি শুরুঘিই শহীে প্রশখ িাঘসঘিি েরিকৃরিঘি পূষ্পস্তবর্ অপ কে র্িা হয়। অি:পি প্রশখ িাঘসঘিি রবঘেহী 

আত্মাি িাগরফিাি র্ািো র্ঘি প্রোয়া ও প্রিাোজাি র্িা হয়। রেবসটি উপিঘে িাষ্ট্রপরি ও েধােিন্ত্রী েেত্ত বােী পাঠ র্িা হয় 

অনুষ্ঠােটিঘি। এিপি প্রশখ িাঘসি-এি জীবে রবষয়র্ এর্টি োিাণ্য রচত্র েেশ কে র্িা হয়। 

 

অনুষ্ঠােটিঘি স্বাগি বক্তব্য েোে র্ঘিে জারিসংঘে রেযুক্ত বাংিাঘেঘশি স্থায়ী েরিরেরধ ও িাষ্ট্রদূি মুহাম্মে আবদুি 

মুরহি। ১৯৭৫ সাঘিি ১৫ আগঘেি র্ািিাঘি সপরিবাঘি জারিি রপিাি বব কঘিারচি ও রেি কি হিযার্াঘেি র্থা তুঘি ধঘি 

িাষ্ট্রদূি মুরহি বঘিে, “প্রশখ িাঘসি িাঘয়ি র্াঘছ প্রযঘি প্রচঘয়রছি। োিঘর্িা িাঘয়ি র্াঘছ প্রেওয়াি োি র্ঘি রেষ্পাপ ও 

প্রর্ািিিরি রশশু িাঘসিঘর্ প্রেঘে রহছঘে রপিা বঙ্গবন্ধু ও পরিবাঘিি সেস্যঘেি িাঘশি উপি রেঘয় েীচিিা প্রথঘর্ প্রোিিা পয কন্ত 

রেঘয় যাে এবং হিযা র্ঘিে। এর্টি রশশুি েরি এিে নৃশংসিা রবঘে রবিি”। স্থায়ী েরিরেরধ আিও বঘিে, ১৫ আগঘেি 

খুরেঘেি প্রর্উ প্রর্উ এখেও যুক্তিাষ্ট্র ও র্াোডায় পারিঘয় আঘছ। রবঘেশী পারিঘয় থার্া এ সর্ি নৃশংস খুেীঘেি প্রেঘশ রফরিঘয় 

রেঘয় রবচাঘিি আওিায় আেঘি সর্িঘর্ স্ব স্ব অবস্থাে প্রথঘর্ এর্ঘযাঘগ র্াজ র্িঘি হঘব। 

 

িাষ্ট্রদূি মুরহি বঘিে, জারিি রপিা খ্যািোিা োশ করের্ বাে কাে িাঘসি এি োঘি র্রেষ্ঠ সন্তাঘেি োি প্রিঘখরছঘিে। 

আজ িাঘসি আিাঘেি িাঘে প্রেই। প্রসরেঘেি রশশু িাঘসি প্রেঁঘচ থার্ঘি হয়ি োশ করের্ বাে কাে িাঘসি এি িিই জগr রবখ্যাি 

হঘিে, রর্ন্তু খুরেিা রশশু িাঘসিঘর্ বাঁচঘি প্রেয়রে। প্রশখ িাঘসি হািাঘোি প্রশার্ঘর্ শরক্তঘি পরিেি র্ঘি বাংিাঘেশসহ রবঘেি 

সর্ি রশশুি অরধর্াি িোয় আিও অবোে িাখঘি সর্ঘিি েরি আহ্বাে জাোে স্থায়ী েরিরেরধ। 

 

িাষ্ট্রদূঘিি স্বাগি বক্তঘব্যি পি মুক্ত আঘিাচো পঘব ক রিশঘেি র্ি কর্িকা ও র্ি কচারিগে অংশগ্রহে র্ঘিে। িাঁিা আশা 

ের্াশ র্ঘিে প্রেশ ও প্রেঘশি বাইঘি প্রশখ িাঘসি রেবস উেযাপঘেি িাধ্যঘি প্রেঘশ ও েবাঘস প্রবঘে ওঠা রশশু-রর্ঘশািিা প্রশখ 

িাঘসি সিঘে আিও জােঘি পািঘব। এি িাধ্যঘি প্রশখ িাঘসি এি পরবত্র স্মৃরি আজীবে সর্ঘিি িাঘে প্রেঁঘচ থার্ঘব যা রশশু-

রর্ঘশািঘেি িােবিাবােী ও অরধর্ািঘবাধ সম্পে ভরবষ্যি োগরির্ হঘয় গঘে উঠঘি অনুঘেিো প্রযাগাঘব।। 

 

  প্রর্র্ র্াোি িাধ্যঘি শহীে প্রশখ িাঘসি এি জন্মরেে উপিঘে আঘয়ারজি অনুষ্ঠােটিি সিারি হয়। 

 

*** 


