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রিউইয়র্কস্থ জারিসংঘ বাংিাদেশ স্থায়ী রিশদি বঙ্গবন্ধুি ঐরিহারসর্ স্বদেশ েিযাবিকি রেবস পারিি 

 

 

রিউইয়র্ক, ১০ জানুয়ারি ২০২৩: 

   

আজ রিউইয়র্কস্থ জারিসংঘ বাংিাদেশ স্থায়ী রিশদি যথাযথ িয কাোয় পারিি হয় হাজাি বছদিি প্রেষ্ঠ বাঙারি, 

স্বাধীিিাি িহাি স্থপরি, জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাদিি ঐরিহারসর্ স্বদেশ েিযাবিকি রেবস ২০২৩। অনুষ্ঠাদিি 

শুরুদিই জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাি ও িাঁি পরিবাদিি শহীে সেস্যগদেি রবদেহী আত্মাি িাগদেিাি র্ািিা 

র্দি রবদশষ প্রোয়া ও প্রিািাজাি পরিচািিা র্িা হয়। রেবসটি উপিদে িহািান্য িাষ্ট্রপরি ও িািিীয় েধািিন্ত্রী র্র্তকর্ েেত্ত 

বােী রিশদিি ঊর্ধ্কিি র্ি কর্িকাগে পাঠ র্দি প্রশািাি।   

উন্মুক্ত আদিাচিা পদব ক রিশদিি র্ি কর্িকািা রেবসটিি গুরুত্ব ও িাrপয ক রিদয় আদিাচিা র্দিি। সভাপরিি বক্তদে 

রিশদিি িাষ্ট্রদূি ও স্থায়ী েরিরিরধ প্রিাহাম্মে আব্দুি মুরহি বদিি, ১৯৭১ সাদিি ১৬ই রিদসম্বি বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাদিি 

ঐন্দ্রজারির্ প্রির্তদত্ব েীঘ ক ৯ িাস িক্তেয়ী সংগ্রাদিি িধ্য রেদয় আিিা আিাদেি স্বাধীিিাি চূড়ান্ত রবজয় অজকি র্দিরছ। আি 

১৯৭২ সাদিি ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুি স্বদেশ েিযাবিকদিি িধ্য রেদয় আিাদেি স্বাধীিিা পূে কিা িাভ র্দিদছ। সিগ্র জারি 

প্রসরেি উল্লাদস িাস্তায় প্রিদি এদসরছি এবং আিদে উদেরিি হদয় পদড়রছি। 

রিরি আদিা বদিি, বঙ্গবন্ধুি স্বদেশ েিযাবিকি গভীি িাজনিরির্ ও কূটনিরির্ েজ্ঞায় পরিপূে ক রছি। িন্ডদি িাঁি 

যাত্রারবিরি র্িিওদয়িদথ বাংিাদেদশি সেস্যপে অজকি এবং পরিিা রবশ্ব প্রথদর্ বাংিাদেদশি স্বাধীিিাি স্বীকৃরি আোদয় 

মুখ্য ভূরির্া পািি র্দি। রেবসটিি িাrপয ক রিদয় সর্িদর্ আদিা গভীিভাদব জ্ঞািচচ কাি অনুদিাধ র্দিি িাষ্ট্রদূি। 

১৯৭৫ সাদিি ১৫ আগস্ট এর্টি প্রেশরবদিাধী চক্র বঙ্গবন্ধুদর্ সপরিবাদি হিযা র্দি বাংিাদেদশি উন্নয়দিি পথ প্রিাধ 

র্িদি প্রচদয়রছি। রর্ন্তু িািা বঙ্গবন্ধুি স্বপ্ন ও আেশকদর্ র্ধ্ংস র্িদি পাদিরি। িািিীয় েধািিন্ত্রী প্রশখ হারসিাি বরিষ্ঠ প্রির্তদত্ব 

বাংিাদেশ সািারবদশ্ব আজ উন্নয়দিি এর্টি প্রিাি িদিি। রিরি ২০৪১ সাদিি িদধ্য এর্টি সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নি স্মাট ক বাংিাদেশ 

গঠদি রিিিস পরিেি র্দি যাদেি। উপরস্থি সবাইদর্ িািিীয় েধািিন্ত্রীি হািদর্ আদিা শরক্তশািী র্িাি রিরিত্ত রিজ রিজ 

অবস্থাি প্রথদর্ প্রেশ গঠদিি র্াদজ রিদয়ারজি হবাি আহ্বাি জারিদয় িাষ্ট্রদূি িাি বক্তে প্রশষ র্দিি। 

*** 

 


