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প্রেস রিরিজ 

 
 

রিউ ইয়র্কে বাাংিার্েশ স্থায়ী রিশর্ি যথার্যাগ্য িয োোয় পারিত হর্িা সশস্ত্র বারহিী রেবস ২০২২ 

 

রিউইয়কে, ২১ ির্েম্বি ২০২২:  

 

আজ ৫২ তি সশস্ত্র বারহিী রেবস উপির্যে রিউ ইয়কেস্থ জারতসাংর্ে বাাংিার্েশ স্থায়ী রিশর্ি এক অেেথ েিা অনুষ্ঠার্িি 

আর্য়াজি কিা হয়। এই অনুষ্ঠার্ি জারতসাংর্েি রিপার্ ের্িন্ট অব অপার্িশিাি সার্পার্র্ েি আন্ডাি প্রসর্ের্ারি প্রজিার্িি জিাব 

অতুি খার্ি, রিপার্ ের্িন্ট অব প্রসইফটি এন্ড রসরকউরিটির্জি আন্ডাি প্রসর্ের্ারি প্রজিার্িি জিাব রির্িস রিশউি, জারতসাংর্েি 

রিরির্ারি এিোইজি প্রজিার্িি রবিার্ি রিওপসহ  রবরেন্ন প্রের্শি িাষ্ট্রদূতিণ (স্থায়ী েরতরিরি), ও সািরিক উপর্েষ্টািণ 

(রিরির্ারি এিোইজি)  অাংশগ্রহণ কর্িি।  অনুষ্ঠার্িি শুরুর্ত বাাংিার্েশ স্থায়ী রিশর্িি রির্ফন্স এিোইজি রির্িরিয়াি 

প্রজিার্িি সার্েকুজ্জািাি আিত অরতরথর্েি স্বািত জারির্য় বক্তব্য িার্খি। এিপি উপরস্থত অরতরথর্েি উর্ের্ে বক্তব্য প্রেি 

জারতসাংে রিযুক্ত বাাংিার্ের্শি স্থায়ী েরতরিরি ও িাষ্ট্রদূত মুহাম্মে আব্দুি মুরহত। পিবতীর্ত স্থায়ী েরতরিরি ও িাষ্ট্রদূত আিত 

অরতরথর্েি রির্য় প্রকক কার্র্ি এবাং সকির্ক নিশর্োর্জ আিন্ত্রণ জািাি। এসিয় সশস্ত্র বারহিী রেবস উপির্যে োিান্য রিত্র 

েেশ েি কিা হয়।  

জারতসাংে রিযুক্ত বাাংিার্ের্শি স্থায়ী েরতরিরি ও িাষ্ট্রদূত মুহাম্মে আব্দুি মুরহত জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি 

িহিার্িি েরত শ্রদ্ধা জারির্য় তাঁি বক্তব্য শুরু কর্িি। রতরি িহাি মুরক্তযুর্দ্ধি রত্রশ িয শহীে এবাং দুই ির্যিও প্রবশী রিয োরতত 

িািীি েরত শ্রদ্ধা জ্ঞাপি কর্ি বর্িি তাঁর্েি সাংগ্রাি ও আত্মতোর্িি কাির্ণই আিিা প্রপর্য়রি স্বািীি, সাব ের্েৌি বাাংিার্েশ। 

এসিয় রতরি ২৬ িার্ি েি েথি েহর্ি বঙ্গবন্ধুি স্বািীিতাি প্রোষণাি িাধ্যর্ি শুরু হওয়া িহাি মুরক্তযুর্দ্ধ িবিঠিত সশস্ত্র বারহিীি 

প্রিৌির্বাজ্জ্বি ভূরিকা, জারতসাংে শারিিযা কায েের্ি সশস্ত্র বারহিীি অবোি এবাং সর্ব োপরি প্রের্শি অেেির্ি োকৃরতক দুর্য োি 

প্রিাকারবিা ও িািারবি উন্নয়ি কায েের্ি সশস্ত্র বারহিীি অাংশগ্রহর্ণি উপি আর্িাকপাত কর্িি।  

অনুষ্ঠার্ি আিরন্ত্রত অরতরথবি ে শীষ ে শারিিযী প্রেিণকািী প্রেশ রহসর্ব জারতসাংে শারিিযা কায েের্ি বাাংিার্েশ প্রয 

অবোি প্রির্খ যার্ে তাি ভূয়সী েশাংসা কর্িি। এসিয় তাঁিা সশস্ত্র বারহিী রেবস উপির্য জারতসাংর্ে বাাংিার্েশ স্থায়ী রিশি 

আর্য়ারজত এ অনুষ্ঠার্ি আিন্ত্রর্ণি জন্য িন্যবাে জািাি।  

 

*** 

 

 


