
 

   

ম ো:  োকরুজ্জো োন 

ম োর্ ড ও জনসংয োগ ব ভোগ 

ম োংলো  ন্দর কর্তডপক্ষ  

ওযে সোইট: www.mpa.gov.bd 

“সং োদ ব জ্ঞবি” 

 

 

 

‘‘ম োংলো  ন্দযর  োননীে প্রধোন ন্ত্রী মেখ হোবসনোর ৭৬ ত  জন্মবদন উদ োপন” 
 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী  োংলোযদে সরকোযরর  োননীে প্রধোন ন্ত্রী, দোে ডবনক রোষ্ট্রনোেক ও উন্নেযনর রূপকোর  ঙ্গ ন্ধু কন্যো 

জনযনত্রী মেখ হোবসনোর ৭৬ ত  জন্মবদন পোবলত হযলো ম োংলো  ন্দযরর আযেোজযন। ২০০৯ সোযল  তড োন সরকোর 

ক্ষ তোে আসোর পর মেযক ম োংলো  ন্দযরর উন্নেন ও অগ্র োত্রোর শুরু হে তোরই ধোরো োবহকতোে মদযের তেো 

ব যের একটি আধুবনক, দ্রুত ও বনরোপদ আন্তজডোবতক মস োদোনকোরী প্রবতষ্ঠোন বহসোয  ম োংলো  ন্দর ব ে পবর ন্ডযল 

সুপবরবিবত পোযে। 

 

২৮ মসযেম্বর, ২০২২ তোবরযখ  োননীে প্রধোন ন্ত্রী মেখ হোবসনোর ৭৬ ত  জন্মবদন উদ োপন উপলযক্ষ ম োংলো  ন্দর 

কর্তডপক্ষ ব বভন্ন ধরযণর ক ডসূবি গ্রহণ কযরন।  োননীে প্রধোন ন্ত্রীর জন্মবদন উপলযক্ষ ম লো ১২:০০ ঘটিকোে 

 ন্দযরর সভোকযক্ষ ক ডকতডো-ক ডিোরীযদর উপবিবতযত আযলোিনো সভোর আযেোজন করো হে। সভোর শুরুযতই 

 োননীে প্রধোন ন্ত্রীর জন্মবদন উপলযক্ষ মকক কোটো হে। সভোে প্রধোন অবতবে বিযলন ম োংলো  ন্দর কর্তডপযক্ষর 

মিেোরম্যোন বরেোর এর্ব রোল ম োহোম্মদ মুসো ব যেষ অবতবে বিযলন ক যর্োর ম োহোম্মদ আব্দুল ওেোদুদ তরফদোর 

সদস্য (হোর োর ও ম বরন), এ ং সভোপবতত্ব কযরন পবরিোলক (প্রেোসন) ম োোঃ েোহীনুর আল । এিোড়োও সভোে 

উপবিত বিযলন ব ভোগীে প্রধোনগণ, অবফসোর এযোযসোবসযেেন ও  ন্দযরর অন্যোন্য ক ডকতডো-ক ডিোরী।  

  

আযলোিনো সভোে প্রধোন অবতবে ম োংলো  ন্দর কর্তডপযক্ষর মিেোরম্যোন বরেোর এর্ব রোল ম োহোম্মদ মুসো  যলন, 

“ োননীে প্রধোন ন্ত্রীর দূরদেী ও  বলষ্ঠ মনর্তযত্বর কোরযণ সোরো মদযের সোব ডক উন্নেযনর সোযে সোযে ম োংলো 

 ন্দযরর ব্যোপক উন্নেন হযেযি ও সক্ষ তো ম যড়যি কযেকগুন,  ন্দর বনযে মকোন ষড় ন্ত্র হযল আ রো তো প্রবতহত 

করোর মিষ্টো কর ।  োননীে প্রধোন ন্ত্রীর উন্নেনযক তরোবিত করযত আ রো আন্তবরকতোর সোযে কোজ কযর  ো ।” 

এস ে বতবন  োননীে প্রধোন ন্ত্রীর সুস্বোিয ও দীঘ ডোয়ু কো নো কযরন। 

 

এিোড়োও  োদ ম োহর ম োংলো  ন্দর কর্তডপযক্ষর সকল  সবজদ/ বন্দর ও গীজডোে মদোেো  োহবফল এ ং ব যেষ প্রোে ডনো 

করো হে। 
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