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টেদ্টার বাাংলাদেশ কনস্যুদলট জেনাদেল ৫০তম মহান ববেয় বেবস এবাং  

োবতে বিতাে  ১০০তম েন্মবাবষিকী উেযািন কদেদে  
  
টেদ্টার বাাংলাদেশ কনস্যুদলট জেনাদেল যথাযথ ও উৎসাহ ও উদ্দীিনাে মধ্ু বেদয় ৫০তম মহান ববেয় 
বেবস এবাং োবতে বিতাে শততম েন্মবাবষিকী উেযািন কদেছে।   
 

 
  
 টেদ্টাছত নিযুক্ত বাাংলাদেদশর কনসাল জেনাদেল নাঈম উবদ্দন আহদমে বাাংলাদেশ হাউদস োতীয় 
িতাকা উদতালদনে মাধ্ুদম বেবসবটে সূচনা কদেন।  
 

 



 
 এরপর শহীে মুবিছযাদ্ধা ও সববকাদলর সববদেষ্ঠ বাঙ্গালী োবতে বিতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুবেবেু 
েহমাছির েবত শ্রদ্ধা বনদবেদনে মাধ্ুদম পরবতবী অনুষ্ঠাি শুরু হয়। অনুষ্ঠাদির শুরুদত ঢাকা জেদক জেবেত 
মহামান্য োষ্ট্রিবত, মাননীয় েধ্ানমন্ত্রী, মাননীয় িেোষ্ট্রমন্ত্রী এবাং মাননীয় িেোষ্ট্র েবতমন্ত্রীে ববেয় বেবদসে 
বাতিা িাঠ করা হয়। অতঃপর মাননীয় েধ্ানমন্ত্রী ছশখ হানসিা কততবক পনরচানলত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠাি সরাসনর 
সম্প্রচার করা হয় এবাং একই সাদথ আগত অনতনথগণ এবাং কিস্যুদলদের কমবকতবা-কমবচারী সকদল শপথ গ্রহণ 
কদরি।  
 

 
 
 অনুষ্ঠাদি আগত টেদ্টাদত বসবাসেত মুবিদযাদ্ধা, নশক্ষক, কনব, আওয়ামী লীদেে জনতৃবৃন্দ, 
বববশষ্ট বুবিবগব মহান ববেয় বেবদসে ৫০ বের পূনতবদত ‘ছকমি বাাংলাদেশ প্রতুাশা কদরি’ তা বুক্ত কদরি। 
সকদল একনে অসম্প্রোনয়ক ও ববষমুহীন উন্নত ‘জসানাে বাাংলার’ স্বপ্ন ছেদখি বদল উদেখ কদরি।    
 

 
 

  



 বেবসবটর তাৎপযব তুদল ধদর কনসাল জেনাদেল নাঈম উনিি আহদমে আেত অবতবেদেে উদদ্দদে 
সাংনক্ষপ্ত বিবু োদখন। কনসাল জেনাদেল োবতে বিতাে ‘জসানাে বাাংলা’ েবতষ্ঠাে সকলদক স্ব স্ব অবস্থাি 
ছথদক কাজ কদর যাওয়ার আহ্বান োনান। নতনি উদেখ কদরি ছয, বঙ্গবন্ধরু জযােু কন্যা েধ্ানমন্ত্রী জশখ 
হাবসনাে হাত ধদর বাাংলাদেশ স্বদপান্নত জেশ জেদক মধ্ুম আদয়ে জেদশ উন্নীত হদয়দে এবাং নতনি এই ধারা 
অবুাহত ছরদখ ২০৪১ সাদলে মদধ্ু একনে উন্নত জেদশ িবেণত হবার েতঢ় আশাবাে বুক্ত কদরি।  
 

 
 
 আদলাচিা অনুষ্ঠাদির পর উেীচী সাাংসৃ্কবতক নশল্পীজোষ্ঠী অব কানাডা কতৃিক একবট মদনাজ্ঞ 
সাাংসৃ্কবতক অনুষ্ঠাছির আদয়াজি করা হয় এবাং বেবসবট উপলদক্ষু জকক কাটা হয়। অনুষ্ঠাদির ছশদে একাতদেে 
শহীেদেে ও োবতে বিতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুবেবেু েহমান ও তার পনরবাদরর সকদলর আত্মাে মােদেোত এবাং 
বাাংলাদেদশে অবুাহত শাবি ও অগ্রেবতে েন্য ববদশষ জমানাোত অনুনষ্ঠত হয়। অনুষ্ঠাদি আওয়ামী লীদেে 
জনতৃবৃন্দ, মুবিদযাদ্ধা, কবব, বুবসায়ী, বশক্ষক, নবনশষ্ট বাাংলাদেশীগণ এবাং কনস্যুদলদটে কমিকতিা-কমিচােীবৃন্দ 
এ উেযািদন অাংশগ্রহণ কদেন। 

___________________ 


