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টেদ্টাে বাাংলাদেশ কনস্যুদলট জেনাদেদল োবিে বিিাে ১০১ িম েন্মবাবষচকী 

এবাং োিীয় বশশু বেবস- ২০২১ উেযািন 

 

টেদ্টাে বাাংলাদেশ কনস্যদলট জেনাদেল ভার্চচয়াল কমচসূবর্ে মাধ্ুদম োবিে বিিা বঙ্গবন্ধচ জশখ মচবেবচে েহমাদনে 

১০১-িম েন্মবাবষচকী এবাং োিীয় বশশু বেবস-২০২১ উেযািন কদেদে। অনুষ্ঠাদন েধ্ান অবিবি বহসাদব উিবিি 

বেদলন নেম বমলাে, এমবিবি, বযবন ও্টাবেও বেবময়াে ডাগ জ াদডচে সাংসে ববষয়ক সহকােী। এোড়া সম্মাবনি 

অবিবি বহদসদব উিবিি বেদলন সাসকার্চয়ান েদেদশে বাবিেু ও ে িাবন উন্নয়ন মন্ত্রী জোবড বুাাংকস। ও্টাবেও 

প্রদেদের বেবময়াে ডাগ জ াডচ এবাং মুাবনদটাবা েদেদশে জডিচবট বেবময়াে জকলবভন জগাদয়িচদেন এ উিলদে 

ববদশষ বািচা বেদয়দেন। অনুষ্ঠাদন ও্টাবেও, সাসকার্চয়ান, বিবটশ কলবিয়া, আলবাটচা ও মুাবনদটাবা োদেবশক 

সেকাদেে উচ্চিেি কমচকিচাবৃন্দ, কূটনীবিক, স্থানীয় কানাবডয়ান গিুমান্য বুবিবগচ এবাং েবাসী বাাংলাদেশীগি  

উিবিি বেদলন। 

 

ববদশষ বিা বহদসদব উিবিি বেদলন েন জেইস, এমএলএ এবাং মুাবনদটাবাে সামবেক ববষয়ক ববদশষ েূি; 

আবনশ বিদবেী, ও্টাবেও বেবময়াদেে ববদশষ উিদেষ্টা; কুাো োউসান, ও্টাবেও োষ্ট্রার্াে েধ্ান; শ্যানন 

হ্যাগাবটচ, আলবাটচাে োষ্ট্রার্াে েধ্ান; লচবস লববময়াে, বিবটশ কলবিয়াে োষ্ট্রার্াে েধ্ান; জেমস ে ুামাে, টেদ্টা 

িচবলশ সাবভচদসে েধ্ান; আবমন বময়া, সভাপতি, বঙ্গবন্ধচ িবেষে, কানাডা; জমাস্ত া কামাল, সভািবি, অ্টাবেও 

আওয়ামী লীগ; সসয়ে জহাদসন মনা, বীে মচবিদযাদ্ধা এবাং মচনিাকা আহদমে, প্রপ্রতসদেন্ট, টেদ্টা ইউবনভাবসচবট 

স্টচদড্টস ইউবনয়ন।  

 

ও্টাবেও বেবময়াে এবাং মুাবনদটাবাে জডিচবট বেবময়াে িাদেে ববদশষ বভবডও বািচায় োবিে বিিা বঙ্গবন্ধচ জশখ 

মচবেবচে েহমাদনে েন্মশিবাবষচকী এবাং বাাংলাদেদশে স্বাধ্ীনিাে স্যবিচেয়ন্তী উিলদে বাাংলাদেশদক অবভনন্দন 

োবনদয়দেন এবাং বাাংলাদেদশে সাদি সম্পকচ আেও জোেোে কেদি িাো বনববড়ভাদব কাে কোে আশাবাে 

বুি কদেদেন।   

 

মচবেববদষচে কূটনীবি 
েগবি ও সম্প্রীবি  
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েধ্ান অবিবি নেম বমলাে এমবিবি বঙ্গবন্ধচে েন্মশিবাবষচকীদি বাাংলাদেশদক অবভনন্দন োবনদয় বাাংলাদেদশে 

সাদি বববভন্ন জেদে, ববদশষি বাবিেু ও বববনদয়াদগে জেদে েীর্চ-দময়ােী সহদযাবগিাে েিুয় বুি কদেন।  

সাসকার্চয়াদনে উিমন্ত্রী জোডী বুাাংকস েধ্ানমন্ত্রী জশখ হাবসনাে জনিৃদে গবিশীল বাাংলাদেদশে েনগিদক 

অবভনন্দন োবনদয়দেন এবাং অিচননবিক উন্নয়ন, বাবিেু, কৃবষ, গদবষিা ইিুাবে জেদে বাাংলাদেদশে সাদি 

একদে কাে কোে েিুাশা বুি কদেদেন। 

 

কনসাল জেনাদেল নাঈম উবিন আহদমে িাে বিদবু বদলন, বনিীবড়ি মানুদষে মচবিে েন্য বঙ্গবন্ধচে সাংগ্রাম ও 

িুাদগে উোহেি জেদশে গবি জিবেদয় ববশ্বেচদড় স্বাধ্ীনিাকামী মানুষদেে অনুদেেিাে এক মহান উৎস হদয় 

িাকদব। বঙ্গবন্ধচে েীবন ও েশচন আমাদেে েন্য এক অমলূু বশো এবাং ববশ্ব শাবন্তে েন্য অনন্য েৃষ্টান্ত। োবিে 

বিিাে িুাগ ও সাংগ্রামদক স্মেি কদে কনসাল জেনাদেল িাে স্যদযাগু কন্যা মাননীয় েধ্ানমন্ত্রীে জনিৃদে ২০৪১ 

সাদলে মদধ্ু বাাংলাদেশদক একবট উন্নি জেদশ িবেিি কোে অবভযাোয় সকলদক সহদযাবগিাে আহবান োনান।  

 

বেদনে েিম ভাদগ সকাদল কনসাল জেনাদেল বাাংলাদেশ হাউদস োিীয় িিাকা উদতালদনে মাধ্ুদম বেবদসে 

কমচসূবর্ শুরু কদেন। ববদকদল ভার্চচয়াল  কমচসূবর্ে মাধ্ুদম বেনবট ববশেভাদব উেযািন হয়। বঙ্গবন্ধচে েবিকবৃিদি 

িচষ্পস্তবক অিচি, বাাংলাদেদশে মহামান্য োষ্ট্রিবি, মাননীয় েধ্ানমন্ত্রী, মাননীয় িেোষ্ট্র মন্ত্রী এবাং মাননীয় িেোষ্ট্র 

েবিমন্ত্রীে বািী িাঠ এবাং বঙ্গবন্ধচে উিে োমািুবর্ে েেশচন কো হয়। বঙ্গবন্ধচে েন্মবাবষচকী উেযািদন 

কনস্যুদলদটে সকদলে অাংশগ্রহদি ববদশষ জকক কাটা হয়। োিীয় বশশু বেবস উিলদে কনস্যুদলট জেনাদেল 

কিৃচক স্পন্সেকৃি "নাদর্ে িচিচল" নাদম একবট স্বল্পনের্চু র্লবচ্চে েেবশচি হয়। সবদশদষ সাংবেি সাাংসৃ্কবিক 

অনুষ্ঠাদনে মাধ্ুদম অনুষ্ঠাদনে সমাবি র্দট।  

 

সাংযচবিিঃ ৪ বট আদলাকবর্ে 
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