
অনলাইন ‘ডিডিটাল কনস্যুলার সেবা’-  
মুডিববসষে বাাংলাদেশ কনস্যুদলট সেনাদেল টরন্টাে উপহার  

 

টরন্টাে বাাংলানেশ কনস্যুনলট জিনানরল িাডির ডিিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুডিবরু রহমাননর শততম 
িন্মবাডষিকীনি আি (১৭ মার্ি ২০২০) জেনক সম্পূর্ি স্বযাংডিয 'ডিডিটাল কনস্যুলার সেবা' র্ালু 
কনরসে। এই "ডিডিটাল কনস্যুলার সেবা" অ্টাডরও, সাসকাচযুান, ডিডটশ কলডিযা, আলবাটো এবাং 
মুাডননটাবা’য় বেবােেত প্রবাসী বাাংলানেশী ও  কানাডিযানরা কনস্যুদলট ওনযবসাইট 
www.bdcgtoronto.ca এর ‘কন্স্ুুলাে সেবােমূহ’ ডিক করার মাধ্ুনম জে জকান কন্স্ুুলার জসবার িন্য 
অনলাইনন আনবেন কেদত িারনবন এবাং িাকনোনে দ্রুততম েমদয়ে মদযু সেবা ননদত পােদবন। 
অনলাইন আদবেন সেদক শুরু কদে জসবা পাওয়া পর্েন্ত পুদো প্রনিয়ানটদত আনবেনকারীরা প্রডিডট 
িেিানয স্বয়াংনিয় ই-সমইল বাতোে মাযুদম িানের আনবেননর েবেদশষ অবস্থা োনদত পােদবন। 
শারীডরক উিডিডি প্রনযািন এমন কনযকডট কন্স্ুুলার জসবা জেমনঃ িীডবি োকার সনে, িরুরী 
ট্রানেল িারডমট বুিীি অন্যান্য সেবা সপদত আনবেনকারীনের কনস্যুনলনট আেজি হনব না। উনেখু, 
নবদেশস্থ এই প্রেম সকান বাাংলাদেশ নমশদন সম্পূর্ি স্বযাংডিয ‘ডিডিটাল কনস্যুলার সেবা’ র্ালু করা 
হনলা।   

 

টরন্টায বাাংলানেশ কনস্যুনলট জিনানরল আনযাডিি বঙ্গবন্ধুর শতিম িন্মবাডষিকী এবাং িািীয ডশশু 
ডেবস- ২০২০ উেোিননর সময আি ‘ডিডিটাল কনস্যুলার জসবা’ িরীক্ষামূলকোনব র্ালু কনরন 
কনসাল জিনানরল নাঈম উডিন আহনমে। ডিডন বনলন, প্রধ্ানমন্ত্রী জশখ হাডসনা প্রডিশ্রুি “ডিডিটাল 
বাাংলানেশ” ও বঙ্গবন্ধুর ‘জসানার বাাংলা’  ডবডনমিাননর স্বপ্ন বাস্তবাযনন ডমশননর এই প্রযাস। ডিডন 
আনরা বনলন, প্রধ্ানমন্ত্রী জশখ হাডসনা মুডিববনষি সরকারী প্রডিষ্ঠানগুনলানক 'একডট স্যডনডেিষ্ট প্রকল্প' 
বাস্তবাযননর িন্য আহ্বান িাডননযনেদলন, ো জসবা গ্রহীতাদেে জসবাগ্রহর্ প্রডিযানক আরও সহি ও 
দ্রুি করনব। ‘ডিডিটাল কনস্যুলার জসবা’ প্রধ্ানমন্ত্রীর আহবানন শিিম িন্মবাডষিকীনি িাডির ডিিার 
প্রডি বাাংলানেশ কনস্যুনলট জিনানরল টরন্টাে ডবনম্র শ্রদ্ধা ও কানািায বসবাসকারী প্রবাসী 
বাাংলানেশী ও কানাডিযাননের িন্য  মুডিববনষি বিিমান সরকানরর উিহার। কনসাল জিনানরল 
িানান জে, এর মাধ্ুনম আনবেনকারী অডি দ্রুি কন্স্ুুলার জসবা িানবন এবাং এই ‘ডিডিটাল কন্স্ুলার 

http://www.bdcgtoronto.ca/


জসবা’ চুড়ান্ত হওয়াে োদে োদেই অডি শীঘ্র বাাংলানেশ সরকানরর িক্ষ জেনক এর আনুষ্ঠাডনকোনব 
উদবাযন কো হদব।   

 

 

    

কনরানাোইরানসর প্রাদুেিানবর কারনর্ ডমশন িার িুবিিডরকডল্পি বড় িডরসনরর উেোিন কডমনয 
এনন েোনোেু মেিাোয সানে সীডমি আকানর বাাংলাদেশ হাউদে ডেবসডট উেোিন কনর। কনসাল 
জিনানরল নাঈম উডিন আহনমে বাাংলানেশ হাউনি িািীয িিাকা উনতালননর মধ্ু ডেনয ডেনডট 
সূর্না কনরন । এরির রাষ্ট্রিডি, প্রধ্ানমন্ত্রী, িররাষ্ট্রমন্ত্রী এবাং িররাষ্ট্র প্রডিমন্ত্রীর বার্ী িাঠ করা হয 
এবাং িাডির ডিিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুডিবরু রহমাননর প্রডিকডৃিনি িুষ্পস্তবক অিির্ এবাং ডবনশষ জোযা 
করা হয।  

 

এরির “আমানের বঙ্গবন্ধু” শীষিক একডট িেুডর্ত্র প্রেডশিি হয এবাং বঙ্গবন্ধুর জেৌরবময িীবন ডননয 
কনসাল জিনানরল নাঈম উডিন আহনমনের সোিডিনে আনলার্না সো অনুডষ্ঠি হয। কনসাল 
জিনানরল নাঈম উডিন আহনমে ডেবসডটর িাৎিেি িুনল ধ্নর বক্তবু রানখন। ডিডন ডশশু-ডকনশারনের 
ডননয জকক কাসটন এবাং "ডিডিটাল কনস্যুলার জসবা" র্ালু কনরন। কনস্যুনলট িডরবানরর সেনের 
অাংশগ্রহনর্ সাাংসৃ্কডিক িডরনবশননর মধ্ু ডেনয ডেবসডটর সমানি হয।  


