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বাাংলাশদে দূতাবাস গ্রীশস জাতীয় প্রোক বদবস পালন
ববনম্র শ্রদ্ধা, যোযে মযযাদা ও ভাবগাম্ভীশযযর মধ্য বদশয় ববপুল সাংখ্যক েবাসী বাাংলাশদেীর অাংেগ্রহশে এশেশন্সর
বাাংলাশদে দূতাবাশস পাবলত হয় জাতীয় প্রোক বদবস। ১৫ ই আগস্ট ২০১৬ সকাশল দূতাবাস োঙ্গশন গ্রীশস
বনযুক্ত বাাংলাশদশের রাষ্ট্রদূত জনাব প্রমাোঃ জসীম উবিন কততয ক জাতীয় পতাকা অধ্যনবমতকরশের মধ্য বদশয় প্রোক
বদবশসর কমযসূবি শুরু হয়। এরপর জাবতর বপতার েবতকত বতশত পুস্পস্তবক অপযে কশরন বাাংলাশদশের রাষ্ট্রদূত।
জাবতর বপতা ও ১৫ই আগশস্টর েহীদশদর আত্মার মাগশেরাত এবাং প্রদে ও জাবতর উত্তশরাত্তর সমতবদ্ধ কামনা
কশর ববশেষ প্রদায়া ও প্রমানাজাত এবাং দূতাবাস োঙ্গশে সকাল প্রেশকই পববত্র প্রকারআন প্রেশক প্রতলাওয়াত করা
হয়।
জাতীয় প্রোক বদবশস দূতাবাস িত্বশর জাবতর বপতার মহতী কমযময় জীবশনর আশলাকবিত্র এবাং বঙ্গবন্ধুর অমূলয
বােীর সিাহবযাপী েদেযনী উশবাধ্ন কশরন বাাংলাশদশের রাষ্ট্রদূত। এই েদেযনীশত স্বাধ্ীনতা পূবযবতী সময় প্রেশক
স্বাধ্ীনতা পরবতী সমশয় বঙ্গবন্ধুর ঐবতহাবসক জীবশনর ববশেষত যুদ্ধবব্বসস্ত বাাংলাশদে পূেযগনন ও ববশ্ব অঙ্গশন
বঙ্গবন্ধুর সবিয় কূটননবতক উশদযাগ ও কময তৎপরতার বিত্র তু শল ধ্রা হয়। পাোপাবে বববভন্ন সমশয় েদত্ত
বঙ্গবন্ধুর ঐবতহাবসক ভাষেসমূহ প্রেশক তাাঁর স্মরেীয় বকছু বােীও েদেযন করা হয়। বঙ্গবন্ধুশক বনশয় এই
আশলাকবিত্র েদেযেী এবাং তাাঁর অমূলয বােীর সাংশযাজন অনুষ্ঠাশন প্রযাগদানকারী ববপুল সাংখ্যক দেযশকর ভূ য়সী
েোংসা অজযন কশর। েবাশস প্রবশে উনা নতু ন েজশের বেশু-বকশোররা এই েদেযেীর মশধ্যশম জাবতর বপতার
মহতী জীবন ও কময সম্পশকয গভীর আগ্রহ েকাে কশরশছ। দূতাবাস িত্বশর আশয়াবজত এই েদেযেী আগামী এক
সিাহ দেযকশদর জনয উেুক্ত োকশব।
একই বদন ববশকশল েবাসী বাাংলাশদেীশদর উশিশেয মহামানয রাষ্ট্রপবত মাননীয় েধ্ানমন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী
এবাং মাননীয় পররাষ্ট্র েবতমন্ত্রী কততয ক প্রেবরত বােী পাশনর মধ্য বদশয় ববতীয় পবয শুরু হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর
প্রগৌরশবাজ্জ্বল কমযময় জীবশনর উপর োমােয বিত্র েদবেযত হয়।জাবতর বপতার তযাগ ও বতবতক্ষার জীবনাদেয ও
কশমযর উপর আশলািনায় বক্তাগে জাবতর বপতার ঐবতহাবসক অবদাশনর কো গভীর শ্রদ্ধার সাশে স রে কশর
বশলন প্রয ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুশক হতযা করশলও তাাঁর আদেয এবাং দেযনশক হতযা করশত পাশরবন। তাাঁরা বঙ্গবন্ধুর
পলাতক খ্ুবনশদর প্রদশে বেবরশয় এশন ববিার কাযযকর করার দাবব জানান।বক্তারা বতয মান সরকাশরর অধ্ীশন
প্রদশের উন্নয়ন কমযকাশের ভূ য়াসী েোংসা কশরন।

অনুষ্ঠাশন রাষ্ট্রদূত তাাঁর বক্তশবয বশলন প্রয অববসাংবাবদত প্রনতা জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু প্রেখ্ মুবজবুর রহমান
বাাংলাশদশের েতীক। বতবন শুধ্ু বাাংলাশদশের স্বাধ্ীনতার স্বপ্নদ্রষ্টাই নন, স্বাধ্ীনতা উত্তর আতর্জযাবতক পবরমণ্ডশল
বাাংলাশদশের জনয স্বীকত বত আদাশয় তাাঁর োজ্ঞ রাষ্ট্রনীবত ও কূটনীবত তাাঁশক ববশশ্বর অনযতম প্রশ্রষ্ঠ প্রনতার
মযযাদায় আসীন কশরশছ। রাষ্ট্রদূত মাননীয় েধ্ানমন্ত্রীর ল্পক -২০২১ এবাং ল্পক -২০৪১ এর লক্ষয অজযশনর
মধ্য বদশয় েবাসী বাাংলাশদেীশদর বঙ্গবন্ধুর আদশেযর প্রসানার বাাংলার গোর জনয ঐকযবদ্ধভাশব কাজ করার
আহবান জানান।বতবন বাাংলাশদশের উন্নয়শনর পশে ববদযমান িযাশলঞ্জ ববশেষত সন্ত্রাসবাশদর হুমবক প্রমাকাশবলায়
সরকাশরর ‘বজশরা টলাশরন্স’ নীবতর উশেখ্ কশর বশলন প্রয এই িযাশলঞ্জ প্রমাকাববলায় সাংবিষ্ট সকলশক এক প্রযাশগ
কাজ করশত হশব যাশত তরুন যুবশকরা সন্ত্রাসবাশদর মত ঘতনয পে প্রবশছ না প্রনয়। রাষ্ট্রদূত প্রমাোঃ জসীম উবিন

সন্ত্রাসবাদ ববষশয় ইসলাশমর সঠিক দতবষ্টভবঙ্গ তু শল ধ্রার মাধ্যশম ইমামসহ ধ্মীয় প্রনতাশদর সবিয় ভূ বমকার
গুরুশত্বর কোও উশেখ্ কশরন। বাাংলাশদশের অবযাহত উন্নয়শনর বদশক দতবষ্ট আকষযে কশর বাাংলাশদশের রাষ্ট্রদূত
গ্রীশস বাসবাসরত েবাসী বাাংলাশদেীশদর ঐকযদ্ধ হশয় বাাংলাশদশের উন্নয়ন কমযকানশণ্ড প্রযাগ প্রদওয়া আহবান
জানান। বতবন জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধুর বেক্ষা এবাং আদেয বাস্তবায়শন নতু ন েজেসহ সকলশক এবগশয় আসারও
আহবান জানান।

আশলািনা অনুষ্ঠাশনর পর বমলাদ মাহবেশলর আশয়াজন করা হয়। বমলাদ প্রেশষ জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ্
মুবজবুর রহমান এবাং ১৫ আগশস্টর অনযানয েহীদশদর আত্মার মাগশেরাত কামনা কশর ববশেষ প্রমানাজাত করা
হয়। জাতীয় প্রোক বদবশসর কমযসূবিশত গ্রীশস বসবাসকারী রাজননবতক সামাবজক

সাাংস্কত বতক বযবসায়ী ও

আঞ্চবলক সাংগনশনর প্রনতত বতন্দসহ ববপুল সাংখ্যক েবাসী বাাংলাশদবে এবাং দূতাবাশসর কমযকতয া কমযিারীগে উপবিত
বছশলন।

ছববোঃ বাাংলাশদে দূতাবাস গ্রীশস জাতীয় প্রোক বদবস পালন

ছববোঃ বাাংলাশদে দূতাবাস গ্রীশস জাতীয় প্রোক বদবস পালন

