প্রেস বিজ্ঞবি
স্বাধীনতা বিিস উপলক্ষ্যে ক্োনক্ষ্িরায় িাাংলাক্ষ্িবি পতাক্ার রক্ষ্ে আক্ষ্লাক্ সজ্জা
ক্োনক্ষ্িরা, ২৭ মার্চ ২০২২:
িাাংলাক্ষ্িবি পতাক্ার রক্ষ্ে আক্ষ্লাক্ সজ্জায় অক্ষ্েবলয়ার রাজধানী ক্োনক্ষ্িরায় উিযাবপত হক্ষ্লা
স্বাধীনতা বিিস এিাং িাাংলাক্ষ্িি-অক্ষ্েবলয়ার ক্ূটননবতক্ সম্পক্ষ্ক্চর ৫০ িছর। ক্োনক্ষ্িরায়
আসক্ষ্পন আইলোক্ষ্ে গুরুত্বপূর্ চ নোিনাল ক্োবরবলয়ক্ষ্নও ২৭ মার্চ রাত ৮ টায় এ আক্ষ্লাক্
সজ্জার েিিনী
চ শুরু হয় । এসময় অক্ষ্েবলয়া েিাসী িাাংলাক্ষ্িবি ও হাইক্বমিক্ষ্নর ক্মক্তচ
চ
াক্মর্ারীরা
চ
সম্মিবলতভাক্ষ্ি জাতীয় সাংগীত পবরক্ষ্িিন ক্ক্ষ্রন। এ আক্ষ্লাক্ সজ্জা ২৮ মার্চ প্রভার
৫টা পযন্ত
চ েিিনচ ক্রা হক্ষ্ি।
এছাড়া িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ির ৫১তম স্বাধীনতা ও জাতীয় বিিস উপলক্ষ্য ২৬ মার্চ হাইক্বমিন
ক্োনক্ষ্িরায় অভের্না
চ অনুষ্ঠাক্ষ্নর আক্ষ্য়াজন ক্ক্ষ্র। অক্ষ্েবলয়ার সাংসি সিসে ও রাজননবতক্
প্রনতা, বর্ফ অি েক্ষ্টাক্লসহ পররাষ্ট্র ও অনোনে মন্ত্রর্ালক্ষ্য়র ক্মক্তচ
চ
ািৃন্দ, বিবভন্ন প্রিক্ষ্ির
রাষ্ট্রিূতগর্ এিাং অক্ষ্ষ্ট্রবলয়া েিাসী িাাংলাক্ষ্িবিরা এসময় উপবিত বছক্ষ্লন।
অভের্না
চ
অনুষ্ঠাক্ষ্ন িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ির হাইক্বমিনার সুবফউর রহমান িক্ষ্লন, িাাংলাক্ষ্িি ও
অক্ষ্েবলয়ার সম্পক্চ উন্নত, ঘবনষ্ঠ ও িন্ধুত্বপূর্।চ আগামী িুই িিক্ষ্ক্ বিবভন্ন প্রযক্ষ্ে িু’প্রিক্ষ্ির
বিপাবযক্ অাংিীিাবরত্ব আক্ষ্রা িোপক্ পবরসক্ষ্র িাড়ক্ষ্ি িক্ষ্ল বতবন আিািাি িেক্ত ক্ক্ষ্রন।
হাইক্বমিনার উক্ষ্েখ ক্ক্ষ্রন, িতচমাক্ষ্ন িাাংলাক্ষ্িি অক্ষ্েবলয়ার ২৬তম রিাবনক্ারক্ প্রিি এিাং
িাৎসবরক্ োয় ৩ বিবলয়ন ডলাক্ষ্রর বিপাবযক্ িাবর্জেসহ ৩২তম িাবর্ম্মজেক্ অাংিীিার। বতবন
িক্ষ্লন, িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ির অিক্াঠাক্ষ্মা, জ্বালাবনসহ বিবভন্ন প্রযক্ষ্ে অক্ষ্েবলয়ার িোপক্ বিবনক্ষ্য়াক্ষ্গর
সুক্ষ্যাগ রক্ষ্য়ক্ষ্ছ। এছাড়া িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ির উন্নয়ন অবভযাোয় েক্ষ্য়াজনীয় িয জনিক্ষ্লর র্াবহিা
প্রমটাক্ষ্ত েবিযক্ষ্র্র প্রযক্ষ্েও অক্ষ্েবলয়ার অিিান রাখক্ষ্ি িক্ষ্ল সুবফউর রহমান েতোিা িেক্ত
ক্ক্ষ্রন। িাবন্তপূর্, চ বিবতিীল ও উন্নত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল েবতষ্ঠায় অক্ষ্েবলয়ার সাক্ষ্র্
ক্াজ ক্ক্ষ্র প্রযক্ষ্ত িাাংলাক্ষ্িি েস্তুত িক্ষ্ল বতবন উক্ষ্েখ ক্ক্ষ্রন।
এসময় অক্ষ্েবলয়ার রক্ষ্য়ল বমবলটাবর িোক্ষ্ের েবতবনবধরা িাাংলাক্ষ্িি ও অক্ষ্েবলয়ার জাতীয়
সাংগীত পবরক্ষ্িিন ক্ক্ষ্রন। এছাড়া িাাংলাক্ষ্িি ও অক্ষ্েবলয়ার ক্ূটননবতক্ সম্পক্ষ্ক্চর ৫০ িছর
পূবতচ উপলক্ষ্যে িু’প্রিক্ষ্ির েধানমন্ত্রী েিত্ত িার্ীর ওপর বনবমত
চ বভবডও েিিনচ ক্রা হয়। স্বাধীনতা
বিিস উপলক্ষ্যে প্রক্ক্ ক্াটা ও সাংবযি সাাংস্কৃবতক্ অনুষ্ঠাক্ষ্নর অক্ষ্য়াজন ক্রা হয়। অভের্না
চ

অনুষ্ঠাক্ষ্ন িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ির ইবতহাস, ঐবতহে ও সাংস্কৃবত এিাং উন্নয়ক্ষ্নর উপর বিবভন্ন োমার্ে বর্েও
েিিনচ ক্রা হয়।
এর পূক্ষ্ি চ ২৬ মার্চ সক্াক্ষ্ল স্বাধীনতা বিিস উপলক্ষ্যে িাাংলাক্ষ্িি হাইক্বমিন োঙ্গক্ষ্র্
হাইক্বমিনার সুবফউর রহমান জাতীয় পতাক্া উক্ষ্ত্তালন ক্ক্ষ্রন। এসময় রাষ্ট্রপবত, েধানমন্ত্রী,
পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিাং পররাষ্ট্র েবতমন্ত্রীর িার্ী পাঠ ক্রা হয়। এছাড়া যারা মুম্মক্তসাংগ্রাক্ষ্ম অিিান
প্ররক্ষ্খক্ষ্ছন ও মৃতযেিরর্ ক্ক্ষ্রক্ষ্ছন তাক্ষ্ির জনে এিাং িাাংলাক্ষ্িক্ষ্ির উন্নয়ন-অগ্রগবতর জনে বিক্ষ্িষ
োর্না
চ ক্রা হয়।

