
প্রেস বিজ্ঞবি  

প্রেনেভানে মহাে স্বাধীেো ও োেীয় বিিস উদযাপিত 

 

জেনেভা, ২৬ মার্ চ ২০২০: 

 

যথাযথ ময চাদায় ও আেন্দমুখর পবরনিনে সুইোরল্যানের জেনেভানত বাাংলানদশ দূতাবাস ও স্থায়ী পমশে 

মহাে স্বাধীেতা ও োতীয় পদবস উিযাপে কনেনে। আে বৃহস্পবেিার স্থােীয় সময় সকাল ৯টায় দূোিাস োঙ্গনে 

প্রেনেভাস্থ োবেসংনে বেযুক্ত িাংলানিনের স্থায়ী েবেবেবধ এিং সুইোরল্যানে বেযুক্ত িাংলানিনের রাষ্ট্রদূে প্রমাোঃ 

োমীম আহসাে োেীয় পোকা উনতালনের মাধ্যনম এই কম মসূবির সূিো কনরে। এসময় োেীয় সঙ্গীে পবরনিেে 

করা হয়।    

  

বিিসটি উপলনে বাাংলানদশ স্থায়ী বমেনের পে প্রেনক এক আনলািো অনুষ্ঠানের আনয়ােে করা হয়। 

শুরুনেই োবের বপো িঙ্গিন্ধু প্রেখ মুবেবুর রহমাে এিং মহাে মুবক্তযুনের িীর েবহিনির স্মৃবের েবে গভীর শ্রো 

বেনিিে কনর এক বমবেট েীরিো পালে করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপবে, েধােমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র েবেমন্ত্রী 

কর্তমক েিত িােী পাঠ কো হয়। এসময় মুবেিিনষ মর প্রেোপনট গেহেযা বিিস ও মহাে স্বাধীেো বিিনসর উপর 

এক উন্মকু্ত আনলািো অনুবষ্ঠে হয়।  

 

রাষ্ট্রদূে আহসাে োঁর িক্তনের শুরুনেই সকলনক মহাে স্বাধীেো বিিস ও মুবেিিনষ মর শুনভচ্ছা োোে। 

োবের বপো িঙ্গিন্ধু প্রেখ মুবেবুর রহমাে, মুবক্তযুনের বিে লাখ েবহি ও স্বাধীেো যুনে সম্ভ্রমহারা মা-প্রিােনির 

েবে অকুণ্ঠ শ্রো োবেনয় রাষ্ট্রদূে িনলে, “সাবি মক মুবক্তর মধ্য বিনয় একটি উিার, উন্নে, অিিােেম, 

সমোবভবতক ও গেোবন্ত্রক রাষ্ট্র গনে প্রোলা বিল মুবক্তযুনের মূল লেয। মুবেিিনষ মর এই শুভ-েনে িাঁবেনয় প্রসই 

অভীষ্ট লেয অেমনে আমানির সবিবলে েপে ও অঙ্গীকারনক আরও োবেে করনে হনি।” বেবে মুবক্তযুনের 

সুমহাে প্রিেো এিং িঙ্গিন্ধুর অনুপম মহৎ আিে মনক বুনক ধারে কনর েধােমন্ত্রী প্রেখ হাবসোর প্রের্তনে 

িাংলানিনের অিম্য উন্নয়ে যািায় োবমল হনে সকনলর েবে উিাত আহিাে োোে। বেবে আরও িনলে, 

“বাাংলানদশসহ পবশ্বব্যািী মহামাপে আকাে ধােণ কো কনোো ভাইোনসে সাংক্রমনণে কােনণ গত ২৫ মার্ চ 2020 

োবরনখ মােেীয় প্রধােমন্ত্রী োপতে উনেনে জদয়া ভাষনণ এ সাপব চক অবস্থাে জপ্রপিনত অতযন্ত যুগান্তকােী এবাং 

যুনগািনযাগী জয ব্যবস্থািো দেকাে জস পবষনয় পতপে প্রনয়ােেীয় পদকপেনদ চশো পদনয়নেে। জদনশে স্বানথ চ আমানদে 

এ পদকপেনদ চশো জমনে র্লা উপর্ৎ। এোড়া, োপতে পিতাে স্বনেে জসাোে বাাংলানক গনড় জতালাে েন্য আে জযটি 

জবপশ প্রনয়ােে তা হনলা সহমপম চতা ও সনর্তেতা। আমরা েিাসী িাংলানিেী ভাই-প্রিােনির প্রখাে-খির রাখবি। 

আশা কেপে সকনলে সপিপলত প্রনর্ষ্টায় আমো এ পবিয চয় জথনক জবে হনয় আসনত িােব”। 

 

পবরনেনষ, োবের বপো িঙ্গিন্ধু প্রেখ মুবেবুর রহমাে ও মহাে মুবক্তযুনের সকল েবহিনির আত্মার 

মাগনেরাে কামো কনর বিনেষ প্রমাোোে করা হয়। উনেখ্য, োবের বপো িঙ্গিন্ধু প্রেখ মুবেবুর রহমানের 

েন্মেেিাবষ মকী ও মুপেববষ চ উপলনে জেনেভাস্থ বাাংলানদশ স্থায়ী পমশে বেেব্যািী প্রযসি উনযাগ গ্রহণ কনেপ্রি 

োর মনধ্য অন্যেম বিল মহাসমানরানহ এ িিনরর মহাে স্বাধীেো ও োেীয় বিিস উিযাপে। বকন্তু, মহামারী 

কনোো ভাইোনসে িরুে সুইোেল্যান্ড সেকাে কর্তচক সকল প্রকাে েেসমাগম পেপষদ্ধ কোে জপ্রপিনত অনুষ্ঠানেে 

আকাে ও েকৃবেনে িপেবতচে এনে পদবসটি উদযািে কো হয়। 
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