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জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে িহাে রবজয় রেবস-২০২২ উেযাপে 

 

নিউইয়র্ক, ১৬ নিসেম্বর ২০২২: 
 

আজ যথাঘযাগ্য িয যাো ও উৎসবমূখি পরিঘবঘশ জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশে রেউইয়র্য-এ িহাে রবজয় রেবস উেযাপে র্িা হয়। 

এঘি অংশগ্রহণ র্ঘিে েবাসী বীি মুরিঘযাদ্ধা, যুিিাষ্ট্র আওয়ািী িীগ ও যুিিাঘষ্ট্রি মূিধািায় সম্পৃি িরুে বাংিাঘেশী-আঘিরির্ােসহ রবরিন্ন প্রেণী 

প্রপশাি েবাসী বাংিাঘেশী প্রেতৃবৃন্দ।  

 

 অনুষ্ঠােটি শুরু হয় সর্াি সাঘে েশটায় জািীয় পিার্া উঘতািে ও জািীয় সঙ্গীি পরিঘবশঘেি িধ্য রেঘয়।  আঘিাচো পব য শুরুি আঘগ 

িহাে মুরিযুঘদ্ধ আত্ম-উৎসগ যর্ািী বীি শহীেগঘণি স্মিঘণ এর্রিরেট রেিবিা পািে ও িাঁঘেি রবঘেহী আত্মাি িাগরিিাি র্ািো র্ঘি রবঘশষ প্রোয়া 

র্িা হয়। রেবসটি উপিঘে েেত িাষ্ট্রপরি, েধােিন্ত্রী, পিিাষ্ট্র িন্ত্রী ও পিিাষ্ট্র েরিিন্ত্রীি বাণী পাঠ র্ঘি প্রশাোঘো হয়। এি পি  উন্মুি আঘিাচো 

পঘব য বিব্য িাঘখে যুিিাষ্ট্র আওয়ািী িীগ ও এি সহঘযাগী সংগঠে, বীি মুরিঘযাদ্ধা এবং েতুে েজঘন্মি বাংিাঘেশী-আঘিরির্াে প্রেতৃবৃন্দ। িাঁিা 

িাঁঘেি অরজযি অরিজ্ঞিা, জ্ঞাে ও েেিা রেঘয় বাংিাঘেঘশি উন্নয়ে িথা েধােিন্ত্রী প্রশখ হারসো প্রোরষি রূপর্ল্পসমূঘহি বাস্তবায়ঘে স্ব স্ব প্রেঘে 

অবোে িাখাি েিযয় ব্যি র্ঘিে। 

 

 আগি অরিরথঘেি আঘিাচো প্রশঘষ সিাপেী বিব্য েোে র্ঘিে জারিসংঘে রেযুি বাংিাঘেঘশি স্থায়ী েরিরেরধ িাষ্ট্রদূি মুহাম্মে আব্দুি 

মুরহি। বিঘব্যি শুরুঘিই রিরে সব যর্াঘিি সব যঘেষ্ঠ বাঙারি, স্বাধীেিাি িহাে স্থপরি, জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাে, বঙ্গিািাসহ ১৫ 

আগঘেি শাহােৎবিণর্ািী জারিি রপিাি পরিবাঘিি সর্ি সেস্য, জািীয় চাি প্রেিা এবং িহাে মুরিযুঘদ্ধি রেশ িাখ শহীে ও দুইিাখ সম্ভ্রিহািা 

িা-প্রবােসহ সর্ি বীি মুরিঘযাদ্ধাঘেি েরি গিীি েদ্ধা জ্ঞাপে র্ঘিে। রিরে বঘিে, “বঙ্গবন্ধুি স্বঘেি প্রসাোি বাংিা গোি িঘেয িাঁি সুঘযাগ্য র্ন্যা 

েধােিন্ত্রী প্রশখ হারসোি বরিষ্ঠ প্রেতৃঘে রূপর্ল্প ২০২১, রুপর্ল্প ২০৪১ ও প্রেল্টা পরির্ল্পো ২১০০ বাস্তবায়ে র্ঘি যাঘে বাংিাঘেশ সির্াি। ২০২১ 

সাঘি স্বঘল্পান্নি প্রেঘশি র্যাঘটগরি প্রথঘর্ উন্নয়েশীি প্রেঘশ উন্নীি হওয়াি জন্য আিিা জারিসংঘেি চুোন্ত অনুঘিােে িাি র্ঘিরি যা জারিসংেসহ 

আন্তজযারির্ অঙ্গঘে আিাঘেি িয যাো ও সেিিাি স্বােি”। 
 

জারিসংে শারন্তিো র্ায যক্রঘি বাংিাঘেঘশি প্রেতৃস্থােীয় ভূরির্াি র্থা তুঘি ধঘি িাষ্ট্রদূি মুরহি বঘিে, আিিা এখে শীষ য শারন্তিেী 

প্রেিণর্ািী প্রেশ। ২০৩০ প্রটর্সই উন্নয়ে িেযিাো, জিবায়ু পরিবিযে, অরিবাসে, রবশ্বশারন্ত িো, শারন্ত-রবরেি যাণ, োরিদ্র্য দূিীর্িণ রবষয়র্ 

আঘিাচো ও োিীি েিিায়েসহ অসংখ্য বহুপারের্ প্লাটিঘি য বাংিাঘেশ প্রেতৃেশীি ভূরির্া প্রিঘখ চঘিঘি িঘি য উঘেখ র্ঘিে রিরে। স্থায়ী েরিরেরধ 

আিও বঘিে, “আিিা আজ রবঘশ্বি ৪১িি অথ যেীরিি প্রেশ। আশা র্িা যায়, ২০৩৫ সাি োগাে বাংিাঘেশ রবঘশ্বি ২৫িি বৃহৎ অথ যেীরি রহঘসঘব 

আত্মের্াশ র্িঘব। প্রর্ারিে ব্যবস্থাপো ও অব্যাহি অথ যনেরির্ উন্নয়ঘে রবঘশ্বি র্াঘি আজ  প্রিাি িঘেি বাংিাঘেশ”। 

 

েবাসী বাংিাঘেশী সম্প্রোঘয়ি উঘেঘে রিরে বঘিে, যুিিাঘষ্ট্র রবরিন্ন প্রেঘে েবাসী বাংিাঘেশীঘেি অগ্রণী ভূরির্া রবঘেঘশি িাটিঘি 

বাংিাঘেঘশি সুোি বৃরদ্ধ র্িঘি। েতুে েজঘন্মি বাংিাঘেশী বংঘশাদ্ভূি আঘিরির্ােগণ এখাের্াি মূি ধািাি িাজেীরিঘি প্রেতৃেশীি ভূরির্া িাখঘি 

শুরু র্ঘিঘি, যা অিযন্ত আশাব্যঞ্জর্। এখাের্াি েবাসী িাই-প্রবাঘেিা রেয়রিি প্রিরিট্যান্স প্রেিঘণি িাধ্যঘি প্রেঘশি অথ যেীরিঘর্ শরিশািী িাখঘি 

সহায়িা র্িঘিে ।  জারিি রপিা ও বুরদ্ধজীবী হিযার্ািীঘেি িঘধ্য যািা যুিিাঘষ্ট্র অবস্থাে র্িঘিে, িাঘেি প্রেঘশি রিরিঘয় রবচাঘিি আওিায় 

আেঘি রিশঘেি উঘযাঘগ েবাসীঘেি সহঘযারগিা র্ািো র্ঘিে রিরে।  

 

 আঘিাচো পব য প্রশঘষ এর্টি সাংস্কৃরির্ অনুষ্ঠাঘেি আঘয়াজে র্িা হয়। এঘি সঙ্গীি পরিঘবশে র্ঘিে স্বাধীে বাংিা প্রবিাি 

প্রর্ঘেি শব্দ সসরের্ িথীেোথ িায় এবং শহীে হাসাে। নৃিযগীরি পরিঘবশে র্ঘিে বাংিাঘেশ ইন্সটিটিউট অব পািিরি যং আট যস-এি এর্েি 

নৃিযরশল্পী। সরম্মরিি সাংস্কৃরির্ প্রজাট উতি আঘিরির্াি আহবায়র্ রিথুে আহঘিে এি র্রবিা আবৃরতি িধ্য রেঘয় প্রশষ হয় সাংস্কৃরির্ পব য ।  

 

 অবঘশঘষ িহাে রবজয় রেবস উপিঘেয প্রর্র্ প্রর্ঘট অনুষ্ঠােটিি সিারি প্রোষণা র্িা হয়।  

 

 

*** 

 
 


