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টেদ্টাে বাাংলাদেশ কনস্যুদলট জেনাদেদল োতীয় জশাক বেবস পাবলত 

 
টেদ্টাে বাাংলাদেশ কনস্যুদলট জেনাদেল যথাদযাগু মযযাো ও ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দির্ে োতীয় জশাক বেবস এবাং োবতে 
বপতা বঙ্গবন্ধ ুজশখ মুবেবুে েহমাদনে ৪৬-তম শাহাোত বাবষযকী পালন কদেদে। বমশদনে কমযকতযা, মুবিদযাদ্ধা, কবমউবনবট  
সেস্যগণ, সাাংস্কৃদিক বযদিত্ব এবাং অ্টাবেও আওয়ামী লীদগে জনতৃবৃন্দ সামাবেক েূেত্ব বোয় জেদখ ককাদভড-১৯ স্বাস্থ্য 
প্রর্ াকল যথাযথ প্রদিপালর্ের মাধ্যর্ম এ কমযসূচীদত অাংশ জনন।  
 

 
 
 রর্্ ার্ি দেযুি বাাংলার্ির্ের কনসাল জেনাদেল নাঈম উবিন আহদমে সকাদল বাাংলাদেশ হাউদস োতীয় পতাকা 
অর্যনবমত কোে মর্ু বেদয় দির্ের কমযসূবচ শুরু কদেন। এেপে কনস্যুদলট জেনাদেল ববশে কমযসূচীে মার্ুদম বেবসবট 
পালন কর্র, যাে মদর্ু অন্তর্ুযি বেল বাাংলার্িে ও কাোডার জািীে সঙ্গীি, ১৫ অগাদস্ট শহীদেে আত্মাে েীরবিা পালে, 
কনসাল জেনাদেল ও কমযকতযাগণ কতৃযক বঙ্গবন্ধুে েবতকৃবতদত পুষ্পস্তবক অপযণ, মহামান্য োষ্ট্রপবত, মাননীয় ের্ানমন্ত্রী, 
মাননীয় পেোষ্ট্রমন্ত্রী এবাং মাননীয় পেোষ্ট্র েবতমন্ত্রীে বাণী পাঠ, বঙ্গবন্ধুে েীবন সম্পবকযত তথুবচত্র েেশযন এবাং বঙ্গবন্ধুে 
জগৌেবময় েীবন ও অবোন বনদয় আদলাচনা।  
 



 

 
 
কনসাল জেনাদেল নাঈম উবিন আহদমে তাে বিদবু ১৯৭৫ এে ১৫ আগদস্ট বঙ্গবন্ধ ুও তাাঁে পবেবাদেে সেস্যদেে 
বনমযমর্াদব হতুা বাঙ্গালীে ইবতহাদস সদবযাচ্চ ববযদোবচত ঘটনা বহদসদব উদেখ কদেন। বতবন এই জশাকদক শবিদত পবেণত 
কোে আহ্বান োবনদয় োবতে বপতাে স্বদেে “জসানাে বাাংলা” বববনমযাদন েদতুকদক যাে যাে অবস্থান জথদক অবোন োখাে 
আহবান োনান।  

 
স্বাধ্ীে বাাংলার্িে প্রদিষ্ঠা ও যদু্ধদবধ্বস্ত অথেেীদি পেুগেঠর্ে বঙ্গবন্ধুর অপদরসীম িযাগ ও সাংগ্রার্মর উপর আর্লাকপাি কর্র 
কনসাল জেনাদেল বর্লে, বঙ্গবন্ধ ুকন্যা ের্ানমন্ত্রী কেখ হাদসো িার দপিার কেিৃত্ব ও মােদবক গুোবলীসমহূ যথাথেই ধ্ারে 
কর্রর্েে এবাং িার সুর্যাগয কেিৃর্ত্ব বাাংলাদেশ আে উন্নয়দনে মহাসড়দক। দিদে ২০৪১ সাদলে মদর্ু বাাংলার্িের্ক একবট 



 

উন্নত জেশ বহসাদব গদড় জতালাে রূপকল্প বস্থে কদেদেন এবাং এই রূপকদল্পে বাস্তবায়নই হদব বাঙালীে পক্ষ হদত োবতে 
বপতাে েবত যথাযথ সম্মান। কনসাল জেনাদেল এই লক্ষুসমহূ পূেদণ ের্ানমন্ত্রীে জনতৃত্বার্ীন বতযমান সেকাদেে হাতদক 
শবিশালী কেদত েদতুকদক বনে বনে অবস্থান জথদক সততাে সাদথ কাে কোে আহ্বান োনান।  
 

 
 

 
সম্মাবনত মুবিদযাদ্ধা, সাংস্কৃবতেন, বাাংলাদেশ কবমউবনবট সেস্য এবাং অ্টাবেও আওয়ামী লীদগে জনতৃবৃন্দ এই আদলাচনায় 
অাংশ জনন। ১৫ আগদস্টে শহীেদেে েন্য ও বাাংলাদেদশে উত্তদোত্তে উন্নবত কামনা কদে ববদশষ জোয়াে মার্ুদম কমযস্যবচে 
পবেসমাবি হয়।  
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