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প্রধানমন্ত্রীর বিবিন্ন আপ্ট াকবিত্র বনপ্টে বিপ্টেষ প্রদে শনী শুরু 

 

গতকা  বেল্পক াে প্রধানমন্ত্রীর বিপ্টেষ আপ্ট াকবিত্র প্রদে শনীর উপ্টবাধন কপ্টরন বিকার ড. বেরীন োরবমন সিৌধুরী -েংিাদ 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাবেনার েংগ্রামী জীিপ্টনর বিবিন্ন পর্ শাপ্টের আপ্ট াকবিত্র এিং তাপ্টক বনপ্টে সৃবজত বেল্পকপ্টম শর মােব্যাপী (২৮ 

সেপ্টেম্বর -২৭ অপ্টটাির) ‘সেখ হাবেনা িাং াপ্টদপ্টের স্বপ্রোরবি’ েীষ শক প্রদে শনী শুরু হপ্টেপ্টে। গতকা  েন্ধ্যা ৬টাে বেল্পক া 

একাপ্টডবম একাপ্টডবমর জাতীে বিত্রো া িিপ্টনর ১ ও ৬নং গ্যা ারীপ্টত শুরু হওো এই প্রদে শনী উপ্টবাধন কপ্টরপ্টেন জাতীে েংেপ্টদর 

বিকার ড. বেরীন োরবমন সিৌধুরী এমবপ। অনুষ্ঠাপ্টন বিপ্টেষ অবতবি উপবিত বেপ্ট ন জাতীে অধ্যাপক ড. আবনসুজ্জামান ও েংস্কৃবত 

বিষেক মন্ত্রণা প্টের প্রবতমন্ত্রী সকএম খাব দ এমবপ। অনুষ্ঠাপ্টন েিাপবতত্ব কপ্টরন বেল্পক া একাপ্টডবমর মহাপবরিা ক ব োকত আ ী 

 াকী। শুপ্টিচ্ছা িক্তব্য রাপ্টখন একাপ্টডবমর েবিি িদরু  আনম ভ ূঁইো। জাতীে বিত্রো ার ১নং গ্যা াবরর বিতা সকপ্টট উপ্টবাধপ্টনর পর 

১ ও ৬নং গ্যা াবর পবরদে শন কপ্টরন অবতবিরা। এরপর জাতীে নাট্যো া বম নােতপ্টন আপ্ট ািনা ও োংস্কৃবতক পবরপ্টিেনা অনুবষ্ঠত 

হে। প্রধানমন্ত্রী সেখ হাবেনার রপ্টেপ্টে িণ শাঢ্য রাজননবতক জীিন। তার সনতৃপ্টত্ব অপ্রবতপ্টরাধ্য অগ্রর্াত্রাে ২০৪১ োপ্ট  উন্নত সদপ্টে 

পবরণত হওোর পপ্টি দৃপ্ত প্রতযপ্টে এবগপ্টে ি প্টে িাং াপ্টদে। িাাাব র স্বপ্রোরবি উন্নেপ্টনর ূপপকার প্রধানমন্ত্রী সেখ হাবেনার েংগ্রামী 

জীিপ্টনর বিবিন্ন পর্ শাপ্টের আপ্ট াকবিত্র এিং বেল্পকম শ বনপ্টে বেল্পক া একাপ্টডবম মােব্যাপী এই প্রদে শনীর আপ্টোজন কপ্টরপ্টে। প্রদে শনীপ্টত 

িান পাওো বেল্পকম শগুপ্ট া প্রধানমন্ত্রীর উন্নেন কম শকা- ও িণ শাঢ্য কম শমে জীিপ্টনর বেল্পিাপ্টের উপ্টমািন। এই আপ্ট াকবিত্র ও 

বেল্পকম শগুপ্ট ার মপ্টধ্য জনপ্টনত্রী সেখ হাবেনাপ্টক বেপ্টল্পর একক আিপ্টহ উপিাপপ্টনর সিষ্টা করা হপ্টেপ্টে। বেল্পক া একাপ্টডবমর জাতীে 

বিত্রো াে প্রদে শনী সেপ্টষ পরিতীপ্টত েবিগুপ্ট া বনপ্টে সজ া পর্ শাপ্টেও প্রদে শনী আপ্টোজন করা হপ্টি। আপ্ট াকবিত্রগুপ্ট া েংগ্রহ ও 

েংক প্টনর েহপ্টর্াবগতা কপ্টরপ্টেন জেীতা প্রকােনী। 



গত ২৮ আগস্ট সিপ্টক ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীে বিত্রো ার বিত্রক া স্টুবডওপ্টত অনুবষ্ঠত েতবিপ্টত্র জনপ্টনত্রী েীষ শক মােব্যাপী আট শকযাপ্টে 

১০০টি বিত্রকম শ সৃবজত হপ্টেপ্টে। অংেগ্রহণকারী বেল্পীদরা হপ্ট ন আির র রি খান, বততাে িাকমা, জেন্ত েরকার জন, সেেদা তামান্না 

আিপ্টরাজ, বেি ী হাও াদার, শ্রীকান্ত রাে সুিীর, সুরিী আক্তার, শুভ্র তালুকদার, সুজন মাহাবুি ও সেৌরি ধর। বেল্পকম শ প্রদে শনীপ্টত 

১নং গ্যা াবরপ্টত ২৩১টি আপ্ট াকবিত্র, ৬নং গ্যা াবরপ্টত ১৩৩টি বিত্রকম শ, ৪টি িাপনাবেল্প বনম শাণ, ১ ও ৬নং গ্যা াবরপ্টত ৫টি বিবডও 

ইনপ্টস্টপ্ট েন, প্রধানমন্ত্রীর ওপর প্রকাবেত িইেমূপ্টহর প্রদে শনী, জাতীে বিত্রো া বম নােতপ্টন ১০টি আপ্ট ািনা েিার আপ্টোজন, 

জাতীে বিত্রো া প্লাজাে ৩২ বিট-৪৩ বিট োইপ্টজ প্রধানমন্ত্রীর প্রবতকৃবত অংকন (র্াহা ৫-৬ োইপ্টজর ৭২টি কযানিাপ্টে) করা হপ্টি। 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাবেনার স্বপ্টদে প্রতযািতশন উপ প্টে এযাপ্টরাব ক কযানিাপ্টে অংবকত আট শকযাপ্টে অংেগ্রহণকারী ৩৩জন বেল্পীর 

তাব কা : বেল্পী েমরবজৎ রাে সিৌধুরী, বেল্পী অ প্টকে স াষ, বেল্পী আবতো ইে াম এযাবন, বেল্পী োহজাহান আহপ্টমদ বিকাে, বেল্পী 

বিশ্ববজৎ সগাস্বামী, বেল্পী র  া  িন্দ্র গাইন, বেল্পী এমএম মপ্টেজউবিন, বেল্পী িীপ্টরন সোম, বেল্পী অনুকু  িন্দ্র মজুমদার, বেল্পী 

েবহর জ্জামান, বেল্পী অবিবজৎ সিৌধুরী, বেল্পী সমা. আ প্তগীন তুষার, বেল্পী আির   সমাপ্টমন বমল্টন, বেল্পী সদওোন বমজান, বেল্পী 

কামা  উবিন, বেল্পী আির ে োত্তার সতৌবিক, বেল্পী সুমন ওোবহদ, বেল্পী মনজুর রবেদ, বেল্পী েি শরী রাে সিৌধুরী, বেল্পী কারু বততাে, 

বেল্পী েমীরণ সিৌধুরী, বেল্পী সোহাগ পারপ্টিজ, বেল্পী রবিউ  ইে াম, বেল্পী সমা. আজমীর সহাপ্টেন, বেল্পী সমা. আেরাফু  হাোন, 

বেল্পী উত্তম কুমার োহা, বেল্পী রাবকি হাোন, বেল্পী োহানুর রহমান, বেল্পী জেন্ত েরকার জন, বেল্পী বজল্লুর সহাপ্টেন টিটন, বেল্পী 

আবরফুর রহমান তপু, বেল্পী বততাে িাকমা ও বেল্পী সুজন মাহাবুি।  

 


