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প্রেস রিরিজ 

 

জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে জারিি রিিাি ১০৩িি জন্মবারষ িকী উদ্যািে 

 

রেউইয়কি, ১৭ িার্ ি ২০২৩: 

 

 আজ জারিসংঘে বাংিাঘেশ স্থায়ী রিশঘে যথাঘযাগ্য িয িাো ও উৎসবমূখি িরিঘবঘশ সব িকাঘিি সব িঘেষ্ঠ বাঙারি, 

জারিি রিিা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুরজবুি িহিাঘেি ১০৩িি জন্মবারষ িকী উদ্যািে কিা হয়। জািীয় িিাকা উঘতািে, জািীয় 

সঙ্গীি িরিঘবশে ও জারিি রিিাি েরিকৃরিঘি পুষ্পস্তবক অি িঘেি িধ্য রেঘয় অনুষ্ঠােটি শুরু হয়। এি িি জারিি রিিা ও 

িাঁি িরিবাঘিি শাহাোি বিণকািী সেস্যঘেি আত্মাি িাগরিিাি কািো কঘি রবঘশষ প্রিাোজাি; িাষ্ট্রিরি, েধােিন্ত্রী, 

িিিাষ্ট্র িন্ত্রী ও িিিাষ্ট্র েরিিন্ত্রীি বাণী িাঠ এবং জন্মরেঘেি প্রকক কাটা হয়। 
 

 

জারিসংঘে রেযুক্ত বাংিাঘেঘশি উি-স্থায়ী েরিরেরধ ও র্যাজি দ্য অযাঘিয়াস ি ড. প্রিা: িঘোয়াি প্রহাঘসে বাংিাঘেঘশি 

স্বাধীেিাি িহাে স্থিরি জারিি রিিাি েরি গভীি েদ্ধা জ্ঞািে কঘিে এবং িাঁি জীবে ও কঘি িি োো রেক তুঘি ধঘি 

বঘিে, আিাঘেি সুেীে ি স্বাধীেিা সংগ্রাঘিি েরিটি অধ্যাঘয়ি সাঘথ জরিঘয় আঘে বঙ্গবন্ধুি োি। িাঁি আহ্বাঘে সািা রেঘয় 

বাঙারি জারি ১৯৭১ সাঘিি িহাে মুরক্তযুঘদ্ধি িাধ্যঘি িিাধীেিাি শৃঙ্খি প্রভঘঙ্গ রেরেঘয় আঘে স্বাধীেিাি িাি সূয ি। িাই 

বঙ্গবন্ধু ও বাংিাঘেশ একইসূঘে গাঁথা। এোিা রিরে উন্নয়েশীি প্রেঘশ উতিণসহ আন্তজিারিক অঙ্গঘে বাংিাঘেঘশি উন্নয়ে 

অগ্রযাোি োোরেক তুঘি ধঘিে। এোিাও রশশু রেবঘসি েরিিাদ্য ‘স্মাট ি বাংিাঘেঘশি স্বঘে বঙ্গবন্ধুি জন্মরেে, রশশুঘেি 

প্রর্াখ সমৃরদ্ধি স্বঘে িরঙে’্ এি উিি আঘিাকিাি কঘি বঘিে বঙ্গবন্ধুি প্রসাোি বাংিা েশ িঘেি র্িিাে েরিয়া হঘিা 

আজঘকি স্মাট ি বাংিাঘেশ। 

 

 জারিি রিিাি জন্মবারষ িকী িািঘেি অংশ রহঘসঘব আগািীকাি ১৮ িার্ ি ২০২৩ িারিখ জারিসংঘে বাংিাঘেশ 

স্থায়ী রিশঘে রেেব্যািী রশশু-রকঘশাি আেন্দঘিিা অনুরষ্ঠি হঘব। রশশু-রকঘশাি আেন্দঘিিায় যুক্তিাষ্ট্র েবাসী বাংিাঘেশী 

রশশু-রকঘশািঘেি অংশগ্রহঘণ বঙ্গবন্ধুি প্রসাোি বাংিা ও স্মাট ি বাংিাঘেশ রথঘিি উিি ির্ো েরিঘযারগিা, বঙ্গবন্ধুি ৭ই 

িাঘর্ িি ভাষণ িাঠ এবং বঙ্গবন্ধু রর্োংকে েরিঘযারগিাি আঘয়াজে কিা হঘয়ঘে। উক্ত েরিঘযারগিায় রবজয়ীঘেি িাঘে 

পুিস্কাি রবিিণ এবং অংশগ্রহণকািী সকি রশশু-রকঘশািঘেি সেেিে েোে কিা হঘব। এোিাও, সাংস্কৃরিক অনুষ্ঠাঘেি 

আঘয়াজে কিা হঘয়ঘে। উক্ত অনুষ্ঠাঘে েবাসী বাংিাঘেশী রশশু-রকঘশািঘেি িাশািারশ িাঘেি অরভভাবকগণও উিরস্থি 

থাকঘবে। 
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