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স িব ি  
 

মহান িবজয় িদবেস ' শানােবা িবজয়গাঁথা' শীষক উ াবনী উদযাপন নদারল াে  
 

িদ হগ, ১৬ িডেস র ২০২০:    
 
'েশানােবা িবজয়গাঁথা' িশেরানােম নদারল াে  বাংলােদশ তাবাস (েনদারল া স সময় িবকাল ০৫.০০ টায়) ৭০ িমিনট ব াপী ভাচুয়াল আেয়াজেনর মাধ েম 
বাংলােদশ, ইিতহাস ও কৃি  উপ াপন কেরেছ ডাচ নাগিরকেদর কােছ। আেগ সকােল মান বর রা ত িরয়াজ হািম াহ জাতীয় পতাকা উে ালন কেরন। 
 

তাবাস ভাচুয়াল আেয়াজেনর েতই বাংলােদশ- নদারল াে র ি পাি ক স ক সংি  ছিব, িদবস  উপলে  মহামান  রা পিত এবং মাননীয় 
ধানম ী-এর িভিডও বাতা, মাননীয় পররা  ম ী এবং মাননীয় পররা  িতম ীর বাণীসমূেহর পূণ অংশসমূহ দশণ করা হয়। একই সােথ 

নদারল াে  মুিজব বষ উদযাপেনর িকছু ছিবও দিশত হয়।  
   
এ আেয়াজেন বাংলােদেশর শীষ ব া  দল “িচর ট’’ স ীত পিরেবশন কের। নদারল াে  বসবাসরত তাবাস পিরবােরর সদস  এবং বাসী বাংলােদশী 
কিমউিন র সদস গণ কিবতা আবৃি  কেরন। দশভােগর াপেট পুর ার িবজয়ী শট িফ  “গ ’’ দিশত হয়। 
 

অনু ােন মূল আকষণ িছল বাংলােদেশর অকৃি ম, িবিশ  ডাচ ব ু র বাংলােদশ স েক আ িরক অিভব ি  কাশ। আম ারডাম িব িবদ ালেয়র িথতযশা 

গেবষক Prof. Willem van Schendel, িদ হেগর া ণ উপ- ময়র Mr. Rabin Baldewsingh, Erasmus িব িবদ ালেয়র Prof. 

Hubert Endtz, এবং বসরকারী সং া 'িনেকতন' এর ব া  Ms. Antoinette Termoshuizen। তাঁেদর কথায়  বাংলােদশ িনেয় তােদর 
ভাবনা এবং বাংলােদেশর মানুেষর সােথ দীঘিদেনর স ৃ তা তুেল ধেরন।  
 

নদারল াে  বাংলােদেশর রা ত িরয়াজ হািম াহ তার ব েব  বাংলােদশ এবং নদারল াে র ব ু পূণ স ক, ি পাি ক অথৈনিতক টৈনিতক 
স েক নতুন মা া যাগ, বাংলােদশ- নদারল া  ইনেভ েম  সািমট আেয়াজন ও ডাচ িবিনেয়াগ আকৃ  করার লে  থমবােরর মত স িত কািশত 

ািড িরেপাট ইত ািদ উে খ কেরন। মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা- এর নতৃে  বাংলােদেশর সমৃি  ও স মতা অজণ এবং চলমান উ য়েণর ধারার 
িবিভ  া  তুেল ধের রা ত হািম াহ জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমােনর  ও আ ত ােগর কথা গভীর ার সােথ রন কেরন।  
 
অনু ােন তাবাস েযািজত 'Faces of Delta' ও 'Sandesh' শীষক '  ামাণ িচ  উে ািচত হয়। নদারল াে  বসবাসরত বাংলােদশী পশাজীবীেদর 

াটফম  “K.onnect’’ উে াধন করা হয়। পূণা  অনু ান তাবােসর Facebook Page (https://fb.watch/2pXXAVybdR/) এবং 
YouTube Channel (https://www.youtube.com/watch?v=C1qBZ5-PWpI) এ স চািরত হয় যা ৪৪২ জন িভউয়ারস ত  কেরন। 

************ 


