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জারিি রিিাি ১০৩িম জন্মবারষ িকী ও জািীয় রিশু রিবস -২০২৩ উিিক্ষ্যে জারিসংক্ষ্ে বাংিাক্ষ্িি স্থায়ী রমিক্ষ্ে রিেব্যিী 

রিশু-রকক্ষ্িাি আেন্দক্ষ্মিা অনুরিি 

রেউইয়কি, ১৮ মার্ ি ২০২৩: 
 

সব িকাক্ষ্িি সব িক্ষ্েি বাঙারি, জারিি রিিা বঙ্গবন্ধু প্রিখ মুরজবুি িহমাক্ষ্েি ১০৩িম জন্মবারষ িকী ও জািীয় রিশু রিবস-২০২৩ 

িািক্ষ্েি রিিীয় িক্ষ্ব িি অংি রহক্ষ্সক্ষ্ব আজ (১৮ মার্ ি ২০২৩) এক উৎসবমূখি িরিক্ষ্বক্ষ্ি, যুক্তিাষ্ট্র েবাসী বাংিাক্ষ্িিী রিশু-রকক্ষ্িািক্ষ্িি 

স্বিঃস্ফূিি অংিগ্রহক্ষ্ে জারিসংক্ষ্ে বাংিাক্ষ্িি স্থায়ী রমিক্ষ্ে রিেব্যিী রিশু-রকক্ষ্িাি আেন্দক্ষ্মিা অনুরিি হয়।  জািীয় সংগীি িরিক্ষ্বিো ও 

জািীয় িিাকা উক্ষ্তািক্ষ্েি মক্ষ্ে রিক্ষ্য় এই রিশু-রকক্ষ্িাি আেন্দক্ষ্মিা শুরু হয়। িিবিীক্ষ্ি জারিি রিিা ও িাঁি িরিবাক্ষ্িি সিস্যক্ষ্িি 

রবক্ষ্িহী আত্মাি মাগক্ষ্েিাি কামো কক্ষ্ি রবক্ষ্িষ প্রমাোজাি অনুরিি হয় এবং জারিি রিিাি েরিকৃরিক্ষ্ি পুষ্পস্তবক অিিে কক্ষ্ি েদ্ধা 

রেক্ষ্বিে কিা হয়। এছাড়া অনুিাক্ষ্ে জারিি রিিাি জীবে ও কক্ষ্ম িি উিি একটি োমাণ্য রর্ত্র েিি িে কিা হয় ও জারিি রিিাি ১০৩ িম 

জন্মবারষ িকী উিিক্ষ্যে প্রকক কাটা হয়।  
 

রিশু-রকক্ষ্িাি আেন্দক্ষ্মিায় আক্ষ্য়ারজি রর্ত্রাঙ্কে েরিক্ষ্ ারগিায় রিশু-রকক্ষ্িাক্ষ্িিা বঙ্গবন্ধু এবং বাংিাক্ষ্িক্ষ্িি গ্রামীে দৃশ্য 

কোেভাক্ষ্স ফুটিক্ষ্য় তুক্ষ্ি। এছাড়াও অনুিাক্ষ্ে “বঙ্গবন্ধুি প্রসাোি বাংিা ও স্মাট ি বাংিাক্ষ্িি” রবষক্ষ্য় রিশু রকক্ষ্িািক্ষ্িি জন্য বয়সরভরতক ির্ো 

েরিক্ষ্ ারগিা এবং বঙ্গবন্ধুি ঐরিহারসক ৭ মাক্ষ্র্ িি ভাষে িাঠ েরিক্ষ্ ারগিাি আক্ষ্য়াজে কিা হয়। এসকি েরিক্ষ্ ারগিায় অর্ ি িিারর্ক্ষ্কিও 

প্রবিী রিশু রকক্ষ্িাি অংিগ্রহে কক্ষ্ি।  
 

অনুিাক্ষ্ে জারিসংক্ষ্ে রেযুক্ত বাংিাক্ষ্িক্ষ্িি স্থায়ী েরিরেরর্ িাষ্ট্রদূি জোব মুহাম্মি আব্দুি মুরহি বক্তব্য েিাে কক্ষ্িে এবং 

রর্ত্রাঙ্কে েরিক্ষ্ ারগিা, ির্ো েরিক্ষ্ ারগিা ও বঙ্গবন্ধুি ঐরিহারসক ৭ মাক্ষ্র্ িি ভাষে উিস্থািক্ষ্ে রবজয়ীক্ষ্িি পুিস্কাি তুক্ষ্ি প্রিে। িাষ্ট্রদূি 

মুরহি, িাঁি বক্তক্ষ্ব্য বঙ্গবন্ধুি জীবে ও কমি এবং রেিীরড়ি-বরিি প্রিারষি মানুক্ষ্ষি অরর্কাি আিায় এবং বাংিাক্ষ্িক্ষ্িি স্বার্ীেিা অজিক্ষ্ে 

বঙ্গবন্ধুি সংগ্রাম ও প্রেতৃক্ষ্েি রবষয়সমূহ রবস্তারিি বে িো কক্ষ্িে। রিরে বক্ষ্িে বঙ্গবন্ধু রবশ্বাস কিক্ষ্িে, “রিশুিাই আমাক্ষ্িি ভরবষ্যৎ। 

একরিে রিশুিাই প্রিিক্ষ্ক এরগক্ষ্য় রেক্ষ্য়  াক্ষ্ব”। প্রস ভাক্ষ্িাবাসা প্রেক্ষ্কই জারিসংক্ষ্ে রিশু সেি গৃহীি হওয়াি োয় ১৫ বছি আক্ষ্গ ১৯৭৪ সাক্ষ্ি 

বঙ্গবন্ধু বাংিাক্ষ্িক্ষ্ি জািীয় রিশু আইে েেয়ে কক্ষ্িে এবং োেরমক রিযাক্ষ্ক সবাি জন্য বােিামূিক কক্ষ্িে।  রিশুক্ষ্িি েরি বঙ্গবন্ধুি  

অিরিসীম প্রেহ ও ভাক্ষ্িাবাসাক্ষ্ক স্মিেীয় কক্ষ্ি িাখক্ষ্ি ১৯৯৭ সাি হক্ষ্ি বঙ্গবন্ধুি জন্মরিে ১৭ মাক্ষ্র্ ি জািীয় রিশু রিবস িািে কিা হক্ষ্ে।  
 

িাষ্ট্রদূি মুরহি এ বছক্ষ্িি জািীয় রিশু রিবক্ষ্সি েরিিাদ্য – ‘স্মাট ি বাংিাক্ষ্িক্ষ্িি স্বক্ষ্ে বঙ্গবন্ধুি জন্মরিে, রিশুক্ষ্িি প্রর্াখ সমৃরদ্ধি 

স্বক্ষ্ে িরঙে’ -এি উিি আক্ষ্িাকিাি কক্ষ্ি বক্ষ্িে, বঙ্গবন্ধুি িে র্ক্ষ্ি িিবিীক্ষ্ি িািই সুক্ষ্ াগ্য কন্যা মােেীয় ের্ােমন্ত্রী প্রিখ হারসো 

বাংিািক্ষ্িি রিশুক্ষ্িি উন্নয়ে ও সমাে অরর্কাি িযায় যুগান্তকািী সব িিক্ষ্যি রেক্ষ্য়ক্ষ্ছে এবং বিিমাে েজন্মক্ষ্ক স্মাট ি, রিরজটাি বাংিাক্ষ্িি 

বাস্তবায়ক্ষ্েি হারিয়াি রহক্ষ্সক্ষ্ব গক্ষ্ড় তুিক্ষ্ছে। এসময় রিরে ২০৪১ সাক্ষ্িি মক্ষ্ে বাংিাক্ষ্িিক্ষ্ক একটি আধুরেক ও উন্নি িাষ্ট্র রহক্ষ্সক্ষ্ব গক্ষ্ড় 

তুিক্ষ্ি এবং স্মাট ি বাংিাক্ষ্িি েরিিায় মােেীয় ের্ােমন্ত্রীি রবরভন্ন উক্ষ্দ্যাগ ও সােল্য তুক্ষ্ি র্ক্ষ্িে। রিরে বক্ষ্িে বঙ্গবন্ধুি প্রসাোি বাংিা 

একটি র্িমাে িি িে এবং এই প্রসাোি বাংিা িি িক্ষ্েি র্ািাবারহকিাি একটি অংি হক্ষ্িা আজক্ষ্কি স্মাট ি বাংিাক্ষ্িি উক্ষ্দ্যাগ। 
 

বক্তক্ষ্ব্যি প্রিক্ষ্ষ িাষ্ট্রদূি মুরহি েতুে েজন্মক্ষ্ক, েবাক্ষ্স প্রেক্ষ্কও বঙ্গবন্ধুি আিি িক্ষ্ক জাো ও র্ািে কিাি মােক্ষ্ম ২০৪১ সাক্ষ্িি 

মক্ষ্ে স্মাট ি বাংিাক্ষ্িক্ষ্িি গক্ষ্ড় প্রিািায়  অবিাে িাখাি আহবাে জাোে। িাষ্ট্রদূি মুরহক্ষ্িি বক্তক্ষ্ব্যি পূক্ষ্ব ি যুক্তিাষ্ট্র আওয়ামী িীক্ষ্গি প্রেতৃবৃন্দ 

ও স্থােীয় রবরভন্ন সামারজক সাংস্কৃরিক েরিিাক্ষ্েি েরিরেরর্বগ ি অনুিাক্ষ্ে বক্তব্য েিাে কক্ষ্িে।  
 

উক্ষ্েখ্য, এই অনুিাক্ষ্েি েেম িব ি ১৭ মার্ ি অনুরিি হয়, প্র খাক্ষ্ে রবরভন্ন িাষ্ট্রীয় আর্াি সম্পক্ষ্ন্নি িািািারি মহামান্য িাষ্ট্রিরি, 

মােেীয় ের্ােমন্ত্রী, মােেীয় িিিাষ্ট্রমন্ত্রী ও মােেীয় িিিাষ্ট্র েরিমন্ত্রী কতৃিক েিত বােীসমূহ িাঠ কিা হয়।  
 

রিেব্যািী এই অনুিাক্ষ্ে রেউইয়ক্ষ্কি বসবাসিি রিশু-রকক্ষ্িািগে ও িাক্ষ্িি অরভভাবকগে, স্থােীয় রবরভন্ন সামারজক সাংস্কৃরিক 

েরিিাক্ষ্েি েরিরেরর্বগ ি, যুক্তিাষ্ট্র আওয়ামী িীক্ষ্গি প্রেতৃবৃন্দ, বাংিাক্ষ্িিী করমউরেটিি সিস্যবৃন্দ, গেমােম ব্যরক্তেগে এবং স্থায়ী রমিক্ষ্েি 

কমিকিিা-কমির্ারিগক্ষ্েি সন্তাে ও িরিবাক্ষ্িি সিস্যগে অংিগ্রহে কক্ষ্িে। েবাসী বাংিাক্ষ্িিীগে ব্যিক উৎসাহ ও উদ্দীিোি মােক্ষ্ম 

অনুিােটি উিক্ষ্ভাগ কক্ষ্িে এবং সারব িক আক্ষ্য়াজক্ষ্েি ভূয়সী েিংসা কক্ষ্িে।  
 

*** 


