
বঙ্গবনু্ধ পরিষদ অস্ট্রেরিয়াি জাতীয় শ াক  

রদবস ২০২১ পািন   

 
গত ১৫ ই অগাস্ট ২০২১ ররাববার বঙ্গবনু্ধ পররষদ অস্ট্রেরিয়া একটিভা

র্চ ুয়াি জাতীয় র াক রদবস পািন কস্ট্ররস্ট্রে | সংগঠস্ট্রনরসভাপরতিঃ ড. রত

ন কুন্ডচ র সভাপরতস্ট্রে, সাধারণ সম্পাদকিঃ জনাবররিক উদ্দিস্ট্রনর স

ঞ্চািনায়, মারিক সারি জারক ও িাররয়াআহস্ট্রমস্ট্রদর উপস্থাপনায় অনু

ষ্ঠানটি উপস্থারপত হয় | অনুষ্ঠাস্ট্রনপ্রধান অরতরি রেস্ট্রিন অস্ট্রেরিয়ায় রন

যুক্ত বাংিাস্ট্রদস্ট্র র মানযবর  রাষ্ট্রদতূ জনাব সুরিউর রহমান, রবস্ট্র ষ অ

রতরি রেস্ট্রিন মাননীয়কনসাি রজনাস্ট্ররি ির বাংিাস্ট্রদ  জনাব খন্দকা

র মাসুদুিআিম ও ঢাকা রিস্ট্রক যুক্ত হস্ট্রয়রেস্ট্রিন বাংিাস্ট্রদ  আওয়ামীিী

গস্ট্রকন্দ্রীয় করমটির উপ প্রর্ার সম্পাদকিঃ জনাব আরমনুি ইসিাম | প্র

ধান বক্তা রেস্ট্রিন রমরকউরর রবশ্বরবদযািস্ট্রয়র আইন অনুষস্ট্রদরপ্রাক্তন রড

ন এরমররিাস অধযাপক ড. ররিকুি ইসিাম |  
 

অনুষ্ঠাস্ট্রনর শুরুস্ট্রতই পরবত্র ধম ু গ্রন্থ রকারান, গীতা ও দ্দত্ররপিকস্ট্রিস্ট্রক য

িাক্রস্ট্রম পাঠ কস্ট্রর র ানান ড. নজরুি ইসিাম, পূরবীপাররমতা রবাস ও 

দ্দজনা ীষ বড়ুয়া | রদায়া পাঠ পররর্ািনা কস্ট্ররনড. নজরুি ইসিাম | এর

পর বাংিাস্ট্রদস্ট্র র জাতীয় সংগীতপররস্ট্রব ন করা হয় | ১৯৭৫ এর ১৫ ই 

অগাস্ট সকি  হীদানস্ট্রদরআত্মার প্ররত সম্মান প্রদ নু করার জনয সবা

ই রমৌনমুস্ট্রখ দা াঁরড়স্ট্রয়এক রমরনি নীরবতা পািন কস্ট্ররন | অনুষ্ঠাস্ট্রনর প্রি

ম ভাস্ট্রগবতমুান প্রজস্ট্রের ইনান ও জয়া তািুকদার বঙ্গবনু্ধর জীবনাদ

র রুউপর একটি করিকা পাঠ কস্ট্রর | আস্ট্ররক রোট্ট রসানামরন 

মুনতাহার হক মুন বঙ্গবনু্ধস্ট্রক রনস্ট্রয় তার ভাবনা প্রকা  কস্ট্রর | সংগঠস্ট্রন

র সভাপরত ও সাধারণ সম্পাদক জাতীয় র াক রদবসউপিস্ট্রে রপ্রররত 

মহামানয রাষ্ট্রপরত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীপাঠ কস্ট্রর র ানান | 
 

 সংগঠস্ট্রনর পে রিস্ট্রক বক্তবয রাস্ট্রখন সংগঠস্ট্রনর রকাষাধযে জনাবআ

ব্দসু রসাবহান, রজযষ্ঠ সহ  সভাপরত জনাব এমদাদ রহাস্ট্রসন, প্রর্ার ও প্র

কা না সম্পাদক জনাব মুস্তারিজ তািুকদার মঞ্জ ু|  
 



এরমস্ট্ররিাস প্রস্ট্রিসর ররিকুি ইসিাম ১৯৭৩ সাস্ট্রি বঙ্গবনু্ধ কতৃকস্ট্রদও

য়ারন ও রিৌজদারর আইস্ট্রনর রব দ পররমাজনু ও পররবতনুকস্ট্রর আমাস্ট্রদ

র জনয একটি সটঠক আইন প্রণয়ন কস্ট্ররন | রতরনপ্ররতটি আইস্ট্রনর র্চি 

রর্রা রবস্ট্রেষণ কস্ট্রর প্রমান কস্ট্রর রদন রযবঙ্গবনু্ধ কতিা প্রাজ্ঞ ও দরূদ ী 

রেস্ট্রিন | এর পর এস্ট্রক এস্ট্রক বক্তবযরাস্ট্রখন ওস্ট্রয়স্টান ু রসডরন রবশ্বরবদযাি

রয়র ওস্ট্র ন গভস্ট্রনসু রবভাস্ট্রগরপ্রধান অধযাপক ড. দাউদ হাসান, একই 

রবশ্বরবদযািস্ট্রয়র প্রাক্তনর েক ড. কাইয়ুম পারস্ট্রভজ,  রগ্ররিি রবশ্বরবদযা

িস্ট্রয়র র েক ড. রমায়াস্ট্রেম রহাস্ট্রসন, কযানস্ট্রবরা রবশ্বরবদযািস্ট্রয়র র ে

ক ড. আবুতাস্ট্রহর মরিক, বাংিাস্ট্রদ  আওয়ামীিীগ  অস্ট্রেরিয়ার সভাপ

রতড. রসরাজিু হক, বাসভূরম টিরভর কণধুার রিখক কিারমস্টআরকদুি 

ইসিাম মাতৃভাষা সংরেণ আস্ট্রন্দািস্ট্রনর পুস্ট্ররাধা শ্রীরনমিু পাি, রবরড 

হাস্ট্রবর সভাপরত কৃরষরবদ আবুি সরকার, রেচ্ছাস্ট্রসবক িীস্ট্রগর সভাপরত

 জনাব জাকাররয়া আি মামুনেপন, রমিস্ট্রবান ু আওয়ামীিীস্ট্রগর সাধার

ণ সম্পাদক জনাব রমািাস্ট্রমাহাম্মদ রাস্ট্র দুি হক ও সারা অস্ট্রেরিয়ার 

রবরভন্ন রাজয রিস্ট্রকস্ট্রযাগদানকৃত রনতৃবৃন্দ | অনুষ্ঠাস্ট্রনর মাঝামাদ্দঝ ঢাকা

 রিস্ট্রক সংযুক্তহস্ট্রয়রেস্ট্রিন বাংিাস্ট্রদ  আওয়ামী িীগ রকন্দ্রীয় করমটির উ

প প্রর্ারসম্পাদকিঃ জনাব আরমনুি ইসিাম | রতরন বঙ্গবনু্ধর দীর্ ু সংগ্রা

মীজীবস্ট্রনর বণনুা কস্ট্রর তার উপর আস্ট্ররা গস্ট্রবষণা করার জনয সবারপ্র

রত আহ্বান জানান | রতরন বঙ্গবনু্ধ পররষদ অস্ট্রেরিয়াস্ট্রক এইঅনুষ্ঠান 

আস্ট্রয়াজস্ট্রনর জনয রবস্ট্র ষ ধনযবাদ জানান |  
 

ড. দাউদ হাসান নদী প্র াসন, অরধকার ও আন্তজাুরতক রহসযাবুস্ট্রঝ রন

বার জনয বঙ্গবনু্ধর ভূরমকার ও অবদাস্ট্রনর রবস্তাররত তিযউপাত্ত তচ স্ট্রি ধ

ররন | রস কারস্ট্রণই ওস্ট্রয়স্টান ু রসডরন রবশ্বরবদযািস্ট্রয়বঙ্গবনু্ধর আবে প্র

রতমূরত ুপ্ররতষ্ঠা সম্ভব হস্ট্রয়স্ট্রে | রতরন এই মহৎকাস্ট্রজ জরড়ত সবাইস্ট্রক সা

ধুবাদ জানান | বিা বাহচ িয এইস্থাপনাটি বরহরবসু্ট্রশ্ব বঙ্গবনু্ধর প্রিম প্ররতমূ

রত ু| এটি আমাস্ট্রদরআমাস্ট্রদর অস্ট্রনক গস্ট্রবরু রবষয় | 
 

 প্রধান অরতরির ভাষস্ট্রণ মানযবর হাই করম নার জনাব সুরিউররহমান 

প্ররতবের র াকরদবস পািস্ট্রনর জনয বঙ্গবনু্ধ পররষদঅস্ট্রেরিয়াস্ট্রক ধনয

বাদ জানান | রতরন তার বক্তস্ট্রবয বস্ট্রিনবাংিাস্ট্রদস্ট্র র ইরতহাস্ট্রসর পাতায় 

বঙ্গবনু্ধর অবদান েণ ুােস্ট্রররিরখত িাকস্ট্রব | রতরন বস্ট্রিন বঙ্গবনু্ধর হতযা

কান্ড আপাতদৃস্ট্রেএকটি না কতামূিক কাজ মস্ট্রন হস্ট্রিও এর রপেস্ট্রন 



রেস্ট্রিা একগভীর ষড়যন্ত্র | হতযাকারীরা এই হতযার মাধযস্ট্রম বঙ্গবনু্ধর আ

জেিারিত েপ্ন, বাঙারি জাতীয়তাবাদ, ধম ুরনরস্ট্রপে রর্তনা ওআপামর

 বাঙারির সামাদ্দজক ও অিনুনরতক রনরাপত্তাস্ট্রক ধ্বংসকস্ট্রর বাংিাস্ট্রদ 

রক একটি রমৌিবাদী রাস্ট্রষ্ট্র পররণত করস্ট্রতস্ট্রর্স্ট্রয়রেস্ট্রিা | রকন্তু তারা তা ক

রস্ট্রত সমি ু হয়রন | তার মূি কারণহস্ট্রিা তাাঁরই সুস্ট্রযাগয কনযা আজ রদস্ট্র 

র হাি ধস্ট্ররস্ট্রে | তিারবহীনঝুরড়র বাংিাস্ট্রদ , মধযম আস্ট্রয়র রদস্ট্র  পররণ

ত হস্ট্রয়স্ট্রে | তাইআসুন রদস্ট্র  রবস্ট্রদস্ট্র  আমরা যা াঁরা আরে সবাই রমস্ট্রি মা

ননীয়প্রধানমন্ত্রী জনস্ট্রনত্রী র খ হারসনার হাতস্ট্রক  দ্দক্ত ািী করর | তাহ

রিই বঙ্গবনু্ধর েস্ট্রপ্নর রসানার বাংিা প্ররতটষ্ঠত হস্ট্রব |  
 

কনসাি রজনাস্ট্ররি খন্দকার মাসুদুি আিম রবস্ট্র ষ অরতরিরভাষস্ট্রণ জা

রতর রপতা ও তার পররবাস্ট্ররর  হীদ সদসযস্ট্রদর প্ররতগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 

কস্ট্ররন | অতযন্ত ভারাক্রান্ত হৃদস্ট্রয় রতরন বস্ট্রিনবঙ্গবনু্ধর হতযাকান্ডটি ই

রতহাস্ট্রসর র্ৃণযতম হতযাকান্ড বস্ট্রি রবস্ট্রবরর্ত| রতরন বস্ট্রিন বঙ্গবনু্ধস্ট্রক ক

খস্ট্রনাই বাঙারি জারতর হৃদয় রিস্ট্রক মুস্ট্রেস্ট্রিিা যাস্ট্রবনা | রতরন র াকস্ট্রক 

 দ্দক্তস্ট্রত পররণত করার মাধযস্ট্রমজারতর রপতার সুস্ট্রযাগয কনযা প্রধানমন্ত্রী 

র খ হারসনার রনতৃস্ট্রেবঙ্গবনু্ধর েস্ট্রপ্নর েুধা ও দাররদ্রমুক্ত রসানার বাংিা

 গড়স্ট্রত যাাঁর যাাঁরঅবস্থান রিস্ট্রক একস্ট্রযাস্ট্রগ কাজ করার অনুস্ট্ররাধ জানান |  

 

আমাস্ট্রদর কিার কণধুার পূরবী  পাররমতা রবাস বঙ্গবনু্ধর উপরএকটি ক

রবতা আবৃরত্ত কস্ট্রর  সবাইস্ট্রক মুগ্ধ কস্ট্ররন |  তারধকস্ট্রিাস্ট্রকর এই ভার্চ ুয়া

ি রমটিংস্ট্রয় উপরস্থত সবাই রকাস্ট্রনা ধরস্ট্রণরযারন্ত্রক ত্রুটি োড়াই অতযন্ত 

তিযবহচ ি আস্ট্রিার্নার জনয সস্ট্রন্তাষবযক্ত কস্ট্ররন | সংগঠস্ট্রনর সভাপরত 

ড. রতন কুণ্ডচ  রযাগদানকৃতসবাইস্ট্রক ধনযবাদ জারনস্ট্রয় সভার সমারি 

রর্াষণা কস্ট্ররন |  







 


