
সিডসিতে বঙ্গবি্ধু পসিষদ অতেসিয়া’ি জ়ােীয শ ়াক সদবি প়ািি 

 
 
  

স্থ়ািীয িময গে ১৯ শি অগ়াস্ট (িসবব়াি)িন্ধ্য়ায সিডসিস্থ ইতঙ্গিব়াি ন 

ি়াইতেসি হতি বঙ্গবি্ধু পসিষদ অতেসিয়া প্রসে বছতিি 

ধ়াি়াব়াসহকে়ায জ়ােীয শ ়াক সদবি প়ািি কতি। 

িংগঠতিি িভ়াপসে িেি কুি্ডুি িভ়াপসেতে অিুষ্ঠ়ািটি িঞ্চ়ািি 

কতিি িংগঠতিি ি়াধ়ািণ িম্প়াদক িসিক উদ্দিি ও খ়াইরুি শ ৌধুিী। 

অিুষ্ঠ়াতি প্রধ়াি অসেসি সহতিতব উপসস্থে সছতিি গণপ্রজ়ােন্ত্রী 

ব়াংি়াতদত ি হ়াই কসম ি়াি শম়াোঃ িুসিউি িহম়াি। 

সবত ষ অসেসি সহতিতব উপসস্থে সছতিি সিউ ি়াউি ওতযিি ি়াতজযি 

সপ্রসময়াি গ্ল়াসডি শবতিদ্দজকসিয়াতিি প্রসেসিসধ ম়াকন শক়াত়ে 

এমসপ,তমম্ব়াি অি ওয়ািতি, ময়াকুস়েসিতেি এমসপ অিুি়াক 

 ়াসিভং, কয়াতম্বিি়াউি সিটি ক়াউদ্দিি শমযি জজন েটি সভ ,  সিসিি 

সবশ্বসবদয়ািতযি িহত ়াগী অধয়াপক শম়ায়াতেম শহ়াি়াইি প্রমুখ।   

অসেসিতদি মতধয আতি়া উপসস্থে সছতিি ময়াকুসি সবশ্বসবদয়ািতযি 

অধয়াপক ও প্র়াক্তি ডীি িসিকুি ইিি়াম, সিজ়াম উদ্দিি 

আহতমদ,ওতযস্ট়াি ন সিডসি সবশ্বসবদয়ািতযি স ক্ষক ক়াইযুম 

প়ািতভজ, ম়ািুদুি হক, অিসবন্দ ি়াহ়া, অতেসিয়া আওয়ামীিীতগি 

িভ়াপসে সিি়াজিু হক িহ অিয়ািয এক়াতডসমকবনৃ্দ। 

সিডসিি আওয়ামী ঘতি়াি়াি ও ি়াম়াদ্দজক িংসৃ্কসেক িংগঠতিি 

প্রসেসিসধবনৃ্দ, সিডসি শপ্রি এন্ড সমসডয়া ক়াউদ্দিতিি ি়াংব়াসদক ও 

শিখক বনৃ্দ। 

অতেসিয়া ও ব়াংি়াতদত ি জ়ােীয িংগীে সদতয অিুষ্ঠ়াি শুরুি পি 

১৫ অগ়াস্ট িহ শজি হেয়া, ব়াংি়াতদত ি স্ব়াধীিে়া িংি়াতম  ়া াঁি়া 

 হীদ হতযতছি ে়া াঁতদি আত্ম়াি প্রসে শ্রদ্ধ়া জ়াসিতয এক সমসিি 

িীিবে়া প়ািি কি়া হয। 

িংগঠতিি বক্ত়া, িহত ়াগী ও অিয়ািয িংগঠতিি প্রসেসিসধতদি 

বক্ততবযি পি বঙ্গবি্ধু ও ব়াংি়াতদ  ি়ামক এক ডকুতমি়াসি প্রদ নি 

কি়া হয। সিহেতদি আত্ম়াি ম়াগতিি়াে ক়ামি়ায শদ়ায়া পসি ়ািি়া 

কতিি সিযদ আখে়াি শহ়াতিি ব়াদি। 



সিেীয পতব ন সবত ষ অসেসিবনৃ্দ ও প্রধ়াি অসেসি বক্তবয 

ি়াতখি। বক্ত়াি়া বঙ্গবি্ধুি জীবি়াতিখয, শিেৃে, শদত ি জিয সকভ়াতব 

জীবি জীবি উৎিগ ন কতিতছি ে়াি বণ নি়া কতিি। 

িভ়াপসেি ভ়াষতণ িেি কুি্ডু আগে িমান়াসিে 

অসেসিবগ ন, িংগঠতিি কমীবনৃ্দ িহ অি ননিসেক ও অিয়ািয 

িহত ়াসগে়া সদতয  ়াি়া ি়াহ়া য কতিতছি ে়া াঁতদি ধিযব়াদ জ়াি়াি। 

সেসি ে়া াঁি বক্ততবয বতিি, মহ়াম়ািব ব়াঙ়াসি জ়াসেতক মুক্ত স্ব়াধীি কতি 

আত্মপসি য এতি সদতযতছ ১৯৭৫ ি়াতিি ১৫ ই অগ়াস্ট বয়াংি়াতদ  

শিি়াব়াসহিীতে িুসকতয ি়াক়া প়াসকস্ত়ািী শপ্রে়াত্ম়াি দি ে়া াঁতক 

িপসিব়াতি হেয়া কতি। সদবক্রতম শবাঁত   ়াওয়া ে়ািই িুত ়াগয কিয়া 

শদ িত্ন শ খ হ়াসিি়া শিই ি ৃংি হেয়াি সব ়াি িহ  ুদ্ধ়াপি়াধীতদি 

সব ়াি িম্পন্ন কতিতছ। ঘ়ােতকি়া জ়ািতে়া ি়া ইসেহ়াি আজ অসি 

ক়াউতক ক্ষম়া কতিসি ও ইসেহ়াি ক়াউতক ক্ষম়া কতিসি। 

িব়াইতক সি তভ়াতজ আমন্ত্রণ জ়াসিতয িভ়াি িম়াসি শঘ়াষণ়া কি়া 

হয। 

















 


