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লাল-সবেুজর পতাকা, িবউগেল বেজ ওেঠ ােণর জাতীয় সংগীত ‘আমার সানার বাংলা, আিম তামায়
ভােলাবািস’। অ ােন আগত জািতসংেঘর িতিনিধরা বাংলােদশ সনাবািহনীর শংসা কেরন।

অ ােনর ধান অিতিথ ভার া  ফাস কমা ডার মজর জনােরল ডসডংডগ বেলন, দি ণ দােনর
শাি র া এবং শাি র া িমশেনর কােজ বাংলােদশ সনাবািহনী ব াপক আবদান রেখেছ। এজ  তােদর

িত কৃত । দি ণ  দােনর অবকাঠােমা  উ য়েন বাংলােদশ সনাবািহনী  আেরা অবদান রাখেব বেল
আমরা আশা কির। তারা এেদেশর ায় ৫০০ িকেলািমটার চলাচেলর অেযাগ  সড়ক উ য়ন কের িদেয়েছ।
জািতসংঘ িমশেন আগত সকেলর জ  বাংলােদশ সনাবািহনী তির      কেরেছ কিরেমক ও ক হাউজ।
তারা িনেজেদর আরাম আেয়শ ত াগ কেরই এসব কেরেছ। এ জ  আবারও তােদর িত কৃত তা কাশ

  আমীর মহুা দ, যবুা (দি ণ
দান) থেক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

করিছ। এসময় িতিন দি ণ দােন শাি র া িমশেন এেস যসব বাংলােদিশ মারা গেছন তােদর িত
স ান জািনেয় এক িমিনট নীরবতা পালন কেরন। 

ম ােডল প ােরড অ ােন আগত বাংলােদেশর কাি  িসিনয়র স র কমা ডার (ই  স র) ি েগিডয়ার
জাহা ীর  আলম  বেলন,  বাংলােদশ  সনাবািহনী  জািতসংেঘর  ম াে ডট  বা বায়েনর পাশাপািশ  দি ণ

দােনর মা েষর জীবনযা া  উ য়েন  িনরলসভােব  কাজ কের যাে ।  আমরা  এেদেশর মা েষর জ
া কর পিরেবশ িনি ত করেত েনজ সম া সমাধােন কাজ কেরিছ। রাজধানী  যবুা  শহের ফটুবল

খলার কেয়কিট মাঠ উ য়ন কের িদেয়িছ। িতিন আেরা বেলন, জািতসংঘ িমশেন সালার লাইট ও সালার
প ােনল  াপন  কেরিছ।  আিম  বলেত  চাই  বাংলােদশ  সনাবািহনী  তার  দািয়  পালেনর  পাশাপািশ
আ িরকতা থেক কাজ করেত পাের, িব শাি  িত া সব সময় অন  ভূিমকা রােখ।
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