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কলম্বোম্ে অবস্থিে বোাংলোম্েশ হোই কস্থমশন যথোম্যোগ্য মযচোদো এবং উৎসোহ-উদ্দীপনোর মধ্য দদম্ে
৪৫েম মহোন স্বোধীনেো ও জোেীয় স্থেব পোলন কম্র। শদনবোর (২৬ মোর্চ) সকোম্ল র্োন্সোদর প্রোঙ্গম্ে
হোই কদমশনোর তোদরক আহসোন কততচ ক আনুষ্ঠোদনকভোম্ব জোতীে পতোকো উম্তোলম্নর মোধ্যম্ম দদবসটি
উদযোপম্নর কমচসর্
ূ ীর সূর্নো হে। এম্ত শ্রীলংকোে বসবোসকোরী প্রবোসী বোংলোম্দশীগ্েসহ দমশম্নর
কমচকতচ ো-কমচর্োরীগ্ে অংশগ্রহে কম্রন। মুদিযুম্ের শহীদোম্নর সম্মোম্ন এক দমদনট নীরবতো পোলম্নর পর
দদবসটি উপলম্যয প্রপ্রদরত রোষ্ট্রপদত, প্রধ্োনমন্ত্রী, পররোষ্ট্র মন্ত্রীর এবং পররোষ্ট্র প্রস্থেমন্ত্রীর বোেীসমূহ হোই
কস্থমশম্নর কমমকেম োগণ কেতম ক পোঠ করো হে। এরপর দদবসটি উপলম্যয আম্েোদজত আম্লোর্নোসভোে হোই
কদমশনোর তোদরক আহসোন, তোাঁর মন্তম্বয, জোদতর জনক বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুদজবুর রহমোম্নর স্মতদতর প্রদত
দবনম্র শ্রেো দনম্বদন কম্রন এবং একোতম্রর শহীদ, মুদিম্যোেো এবং দনযচোদতত মোনুম্ের প্রদত গ্ভীর
কত তজ্ঞতো প্রকোশ কম্রন। দতদন সোমোদজক ও অথচননদতক অঙ্গম্ে স্বোধ্ীন বোংলোম্দম্শর অদজচত সোফলয তু ম্ল
ধ্ম্রন এবং অদভমত বযি কম্রন প্রয, এ অজচন স্বোধ্ীনতো উদযোপনম্ক আম্রো অথচবহ ও প্রগ্ৌরবমে
ক’প্রর তু ম্লম্ে। মুদিযুম্ের পটভূ মীর ওপর দনমীত একটি প্রোমোনয দর্ত্র প্রদশচনী ও আপযোেম্নর মোধ্যম্ম
র্োন্সোদরম্ত আম্েোদজত অনুষ্ঠোম্নর পদরসমোদি ঘম্ট।
শস্থনবোর স্থবম্কম্ল দদবসটি উপলম্যয শ্রীলংকোর প্রটদলদভশন র্যোম্নল, ‘র্যোম্নল আই’ হোই কস্থমশনোর
েোস্থরক আহ োম্নর একটি বিবয সম্প্রর্োর কম্র।
মহোন স্বোধীনেো ও জোেীয় স্থেব উপলম্যয প্রসোমবোর (২৮ মোর্চ) সন্ধযোে বোংলোম্দশ হোই
কদমশন একটি পোাঁর্-তোরো প্রহোম্টল, ‘দকংসম্বদর কলম্বো’-প্রত একটি অভযথচেোর আম্েোজন কম্র। এ
অভ্যর্মণোর আনুষ্ঠোদনক পম্বচ দেল বোংলোম্দশ ও শ্রীলংকোর জোতীে সঙ্গীত পদরম্বশনো; হোই কস্থমশনোর
েোস্থরক আহ োন ও অনুষ্ঠোম্নর প্রধ্োন অদতদথ, শ্রীলংকোর সরকোরী সংস্থো উন্নেন দবেেক মন্ত্রী কবীর
হোদশম-এর বিবয প্রদোন; এবং তোাঁম্দর ও অনযোনয সূধ্ীগ্ে কততচ ক প্রকক কোটো।
হোই কদমশনোর, তোাঁর মন্তম্বয, জোদতর জনক বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুদজবুর রহমোম্নর স্মতদতর প্রদত গ্ভীর
শ্রেো দনম্বদন কম্রন এবং একোতম্রর শহীদ, মুদিম্যোেো এবং দনযচোদতত মোনুম্ের প্রদত আন্তদরক কত তজ্ঞতো
প্রকোশ কম্রন। দতদন সোমোদজক ও অথচননদতক প্রযম্ত্র বোংলোম্দম্শর অদজচত সোফলয এবং আন্তজচোদতক
অঙ্গম্ে শোদন্ত ও গ্েতম্ন্ত্রর দবকোম্শ বোংলোম্দম্শর প্রনতত স্থোনীে ভূ দমকো তু ম্ল ধ্ম্রন। বোংলোম্দশ ও শ্রীলংকোর
মম্ধ্য বন্ধুত্বপূেচ সম্প্রম্কচ র প্রসম্ঙ্গ দতদন এ বের কলম্বোম্ত বোংলোম্দশ হোই কদমশন প্রদতষ্ঠোর ৪০ বের
পূদতচ উপলম্যয হোই কদমশন কততচ ক গ্তহীত ও দবম্বর্নোধ্ীন দবদভন্ন কোযচক্রম উম্েখ কম্রন। প্রধ্োন
অদতদথ বোংলোম্দম্শর রোষ্ট্রপদত, প্রধ্োনমন্ত্রী ও পররোষ্ট্র মন্ত্রীর প্রদত জোতীে দদবম্সর উষ্ণ অদভনন্দন
জোনোন। দতদন সম্ন্তোে প্রকোশ ক’প্রর বম্লন প্রয, বোাংলোম্েশ ও শ্রীলাংকোর মম্ধয শে-শে বছসরর
ঐদতহযবোহী ম্প্রকম বেম মোম্ন বোদেজয, দবদনম্েোগ্, দশযো, সংস্কত দত, ক্রীড়ো, প্রদতরযো এবং, দবম্শেভোম্ব,
সংম্যোম্গ্র মত প্রযম্ত্র প্রসোদরত হম্ে। দতদন শ্রীলংকোর কঠিন সমম্ে তোাঁর প্রদম্শর ঐকয, সোবচম্ভৌমত্ব ও
অখন্ডতো রযোে বোংলোম্দম্শর সমথচম্নর কথো কত তজ্ঞতোর সোম্থ স্মরে কম্রন।

প্রধোন অস্থেস্থর্ েোড়োও, এ অভ্যর্মণোয় উপস্থিে স্থবস্থশষ্ট অস্থেস্থর্ম্ের মম্ধয স্থছম্লনঃ শ্রীলংকো জোতীে
সংসম্দর স্পীকোর, কোরু জোেোসুদরেো; অথচ মন্ত্রী রোদভ কোরুেোনোেোম্ক; বন্দর ও প্রনৌপদরবহন মন্ত্রী,
আজজমনো রোণোেজ াংগো; দবর্োর ও বুেোশোসন মন্ত্রী, দবজোেোদোসো রোজোপোকম্শ; নগ্র পদরকল্পনো ও পোদন
সরবরোহ মন্ত্রী, রোউফ হোকীম; মদহলো ও দশশু দবেেক মন্ত্রী, র্োন্দ্রোনী বোন্দোনো জোেোদসংম্হ; স্থোনীে
সরকোর ও প্রোম্দদশক কোউদন্সল দবেেক মন্ত্রী ফোইজোর মুস্তোফো; উতর-পদিম প্রম্দম্শর গ্ভনচর, আমোরো
রোত্নোয়োম্ক; উভ্ো প্রম্েম্শর গভ্নমর, এম, দপ, জোেোদসংম্হ; পূবচ প্রম্দম্শর মূখ্য মন্ত্রী, আহম্মদ নোজীর;
জোতীে সম্পতদত দবেেক প্রদতমন্ত্রী, এ, এইর্, এম, ফোউদজ; স্বোস্থয উপমন্ত্রী, ফোইসোল কোদসম; কলম্বো
নগ্ম্রর প্রমের, এ, প্রয, এম, মুজোদম্মল; প্রোক্তন পররোষ্ট্র মন্ত্রী, স্থগ, এল, সপইস্থর ; পররোষ্ট্র সদর্ব,
দর্ত্রোঙ্গোেী ওেোদগ্স্বোরো। উপদস্থত দেম্লন স্থবস্থভ্ন্ন মন্ত্রেোলম্ের সদর্বগ্ে, দবদভন্ন প্রদম্শর রোষ্ট্রদূত ও হোই
কস্থমশনোরগ্ে, দবদভন্ন দূতোবোম্সর কূটনীদতক ও প্রদতরযো উপম্দষ্টোগ্ে, স্থবস্থশষ্ট বযব োয়ীগণ, সুশীল সমোজ
ও গ্েমোধ্যম সম্প্রদোম্ের সদসযগ্ে, প্রবোসী বোংলোম্দশীগ্ে এবং হোই কস্থমশম্নর কমমকেম ো/কমমচোরীগণ।
বেীল বযোনোরসহ অভযথচেো কযটি দর্তোকেচক ফু ম্লল আম্েোজম্ন সুসদিত দেল। এম্ে বোাংলোম্েম্শর
পযমটন আকর্মণ মূম্হর ওপর স্থনস্থমে
ম একটি স্থভ্স্থিও প্রোমোনযস্থচত্র প্রদশচন করো হে। স্থোনীে বযোন্ড কততচ ক
পদরম্বদশত বোংলো গ্োন ও যন্ত্রসংগ্ীম্তর আবম্হ বোংলোম্দশী আম্মম্জ রন্ধনকত ত ও পস্থরম্বস্থশে খোবোর
অস্থেস্থর্ম্ের স্থবম্মোস্থহে।

