
যথাযযাগ্য ময যাদা ও ভাবগাম্ভীযয যর সযে ট াকিওর বাাংলাযদশ দূতাবাস পালন িযরযে জাকতর জনি বেবন্ধু 

টশখ মুকজবুর রহমাযনর ৪৬তম শাহাদাত বাকষ যিী ও জাতীয় টশাি কদবস ২০২১।  

প্রথম সকিব তুকসতা িািমার পকরিালনায় ট াকিওযত আজ টরাববার বাাংলাযদশ দূতাবাস প্রােযে জাতীয় 

পতািা অর্ যনকমত িরার মধ্য কদযয় টশাি কদবযসর আনুষ্ঠাকনিতা শুরু হয়। জাতীয় সাংগীত পকরযবশযনর সযে 

জাতীয় পতািা অর্ যনকমত িযরন রাষ্ট্রদূত শাহাবুকিন আহযমদ। এ সময় জাপান সফররত যুব ও ক্রীড়া প্রকতমন্ত্রী 

জাকহদ আহসান এমকপ প্রর্ান অকতকথ কহযসযব উপকিত কেযলন।  

প্রথম সকিব আকরফ টমাহাম্মযদর পকরিালনায় দূতাবাযসর বেবন্ধু কমলনায়তযন বেবন্ধুর প্রকতকৃকতযত ফুল 

কদযয় শ্রদ্ধা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রকতমন্ত্রী জাকহদ আহসান এবাং জাপাযন বাাংলাযদযশর রাষ্ট্রদূত শাহাবুকিন 

আহমদ। এ সময় বেবন্ধু ও তার পকরবাযরর সিল শহীদযদর স্মৃকতর প্রকত শ্রদ্ধা জাকনযয় এি কমকন  নীরবতা 

পালন িরা হয়। 

স্বািযকবকর্ টমযন অনুষ্ঠাযনর পরবতী পযব য অনলাইন আযলািনা অনুকষ্ঠত হয়। আযলািনার শুরুযত বেবন্ধুসহ 

তার পকরবাযরর সব শহীযদর আত্মার শাকি িামনা িযর কবযশষ টদায়া ও টমানাজাত িরা হয়। এযত দূতাবাযসর 

সব িম যিতযা–িম যিারী এবাং প্রবাসী বাাংলাযদকশরা অাংশ টনন। 

এ োড়া কদবসটি উপলযে রাষ্ট্রপকত, প্রর্ানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রকতমন্ত্রীর টদওয়া বােী পাঠ িরা হয়।  

যুব ও ক্রীড়া প্রকতমন্ত্রী গভীর শ্রদ্ধায় স্মরে িযরন বেবন্ধু টশখ মুকজবুর রহমানসহ তার পকরবাযরর সিল 

শহীদযি। তাযদর আত্মার শাকি িামনা িযরন কতকন বযলন, 'যদকশ-কবযদকশ অপশকি, বাাংলাযদযশর স্বার্ীনতা 

না িাওয়া এিাত্তযরর পরাকজত শকি এবাং যারা বেবন্ধুযি রাজননকতিভাযব টমািাকবলা িরযত ব্যথ য হযয়কেল, 

তারাই ষড়যযন্ত্রর মাধ্যযম তাযি হতযা িযরকেল।' 

বাাংলাযদযশর উন্নয়যন সবসময় পাযশ থািায় জাপান সরিার ও টদশটির জনগযের প্রকত র্ন্যবাদ জানান 

প্রকতমন্ত্রী। 

রাষ্ট্রদূত শাহাবুকিন আহমদ বযলন, 'বেবন্ধু টশখ মুকজবুর রহমান বাঙাকল জাকতর মুকির স্বপ্নদ্রষ্টা। কতকনই 

বাঙাকল জাকতযি এযন কদযয়যেন স্বার্ীনতা ও আিজযাকতি স্বীকৃকত। আজ বেবন্ধু আমাযদর মযধ্য টনই, কিন্তু 

তার স্বপ্ন, আদশ য ও কনযদ যশনা আজও আমাযদর সঠিি পথ টদখায়।' 

উন্মুি আযলািনা পযব য অাংশ কনযয় প্রবাসী টনতৃবৃন্দ জাতীয় টশাি কদবযসর তাৎপয য কবযেষে িযরন এবাং এই 

টশািযি শকিযত রূপাির িযর আরও উদ্যম ও টদশযপ্রম কনযয় টদযশর উন্নয়যন অকর্িতর অবদান রাখার 

অেীিার িযরন। 
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