
 

 
 

Ref:                     Date:  ১৩ এপ্রিল ২০২১ 

প্রিস প্রিজ্ঞপ্রি 

বি সা প্রি ও পহেলা বিশাহে ইউপ্রপপ্রিএফ-এর শুহেচ্ছা 

উৎসহির প্রেতনা সমনু্নত রােনু, জাতীয় অপ্রিত্ব রক্ষাহথে আত্মপ্রনহয়াগ করুন 

 

গতিাহরর মহতা এ িছরও প্রিশ্বিযাপী ‘িাণঘাপ্রত কহরানা’র কিহল পপ্রতত পািেতয েট্টগ্রাহমর িধান ও 

িৃেৎ সামাপ্রজক উৎসি বি সা প্রি (বিসুক-সাাংগ্রাই-প্রিঝু-প্রিষু-প্রিহু) ঐপ্রতেয িথা মাপ্রফক পালন করহত 

না পারায় প্রিয়মান। এর মাহঝ কহ ার লকিাউন আহরাপ্রপত েহয়হছ পহেলা বিশাে েহত। িন্ধু, 

আপনজন ও পপ্ররিাহরর সদসযহদর সাহথ প্রদো-সাক্ষাত, সপ্রিলন, জমাহয়ত ইতযাপ্রদ অনুষ্ঠান প্রনপ্রষদ্ধ 

েহয়হছ। সিেত্র সামাপ্রজক দূরত্ব ও এক িকার িন্দীদশা েলহছ।  

 

এ অসেনীয় পপ্ররপ্রিপ্রতর অিসান েহি আশািাদ িযক্ত কহর পািেতয েট্টগ্রাহমর পূণেস্বায়ত্তশাসহনর দাপ্রিহত 

আহন্দালনরত দল ইউনাইহেি প্রপপলস প্রিহমাহেপ্রেক ফ্রন্ট (ইউপ্রপপ্রিএফ)-এর সোপপ্রত িপ্রসত েীসা 

আজ ১৩ এপ্রিল ২০২১, মঙ্গলিার সাংিাদ মাধযহম এক িাতোয় িাাংলা নিিষে (পহেলা বিশাে) উপলহক্ষ 

পািেতযিাসী, িিাসী জুহমা ও প্রদহশর জনগহণর জীিহন প্রনরাপত্তা, সুে,সমৃপ্রদ্ধ ও শাপ্রি কামনা কহরহছন। 

 

িদত্ত িাতোয় দুপ্রনয়ায় ক্ষমতাধর উন্নত প্রদহশর স্বািয সহেতন ধনাঢ্য িযপ্রক্তরাও কহরানার মারণ থািায় 

িপ্রতপ্রদনই অসোয় করুণোহি ধরাশায়ী েহচ্ছ মিিয কহর ইউপ্রপপ্রিএফ প্রনতা িহলন, “িাণঘাতী 

কহরানা” প্রদাদেণ্ড ক্ষমতাধর-দুিেল ক্ষমতােীন, প্রিত্তশালী-প্রিত্তেীন, প্রশপ্রক্ষত-অপ্রশপ্রক্ষত, প্রতহলাত্তমা 

নগরী-অজপাড়া গাাঁ, ধনী-দপ্ররদ্র-সিাইহক এক কাতাহর প্রফহল প্রদহয়হছ। ক্ষমতা, অথে-প্রিত্ত ও প্রিদযা 

প্রনহয় িড়াই কহর মানুহষর মাহঝ প্রিহেদ সৃপ্রির অপহেিা িযথেতায় পর্েিপ্রসত েহচ্ছ। 

 

স্বাোপ্রিক সমহয় বি সা প্রি উৎসিহক কেনও কেনও পািেতয েট্টগ্রাম ও িাইহর অিিানরত একহেণীর 

প্রলাক প্রনহজহদর কৃপ্রত্রম প্রজৌলুস িদশেনী ও িপ্রতহর্াপ্রগতার উপলক্ষ িানাহনার অপহেিা এিাং অপসাংস্কৃপ্রত 

ও প্রিকৃপ্রতর প্রিষিাষ্প ছপ্রড়হয় সমাহজ প্রিহেদ-প্রিহেষ ও অননকয সৃপ্রির অপিয়াসও োপ্রলহয়হছ, র্া 

বিসাপ্রি উৎসহির মূল প্রেতনার পপ্ররপন্থী িহল প্রতপ্রন িদত্ত িাতোয় মিিয কহরন। 
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ইউপ্রপপ্রিএফ প্রনতা দীঘে িাতোয় পািেতয েট্টগ্রাহম পাোপ্রড়হদর জাতীয় অপ্রিত্ব সাংকোপন্ন এ কথা স্মরণ 

কপ্ররহয় প্রদহয় জাতীয় স্বাথে প্রিহরাধী ধ্বাংসাত্মক পথ পপ্ররোহরর জনয সরকাহরর গুপ্রে প্রেহসহি িযিহৃত 

পথভ্রিহদর িপ্রত আহ্বান জাপ্রনহয়হছন। 

 

পুরাতন িছহরর সকল দুুঃে-গ্লাপ্রন ও িযথেতা জীণে পাতার মহতা ছুাঁহড় প্রফহল নি উদযহম পথ েলার শপ্রক্ত 

অপ্রজেত েহি এ আশািাদ িযক্ত কহর ইউপ্রপপ্রিএফ প্রনতা সিাইহক জাতীয় অপ্রিত্ব রক্ষাহথে ঐকযিদ্ধ েিার 

আহ্বান জানান এিাং আরও িহলন, ‘বিসাপ্রি-পহেলা বিশাে শুধু প্রিহনাদহনর উৎসি নয়, এপ্রে সমাহজ 

জনগহণর মহধয ভ্রাতৃত্ব, ঐক্র্ ও সাংেপ্রত সৃদৃঢ় করার উপলক্ষও’। 

 

উহেেয, বিসাপ্রি েহচ্ছ প্রতন প্রদহনর উৎসি। িথম প্রদন নদীহত ফলু প্রদহয় িাপ্রড়ঘর পপ্ররচ্ছন্ন ও সাপ্রজহয় 

উৎসি শুরু েয়। পহরর প্রদন মূল উৎসি অপ্রতপ্রথ আপযায়ন োওয়া-দাওয়া েহল। নিিহষের প্রদন প্রশকার 

প্রকাংিা অিকাশ র্াপহনর রীপ্রত রহয়হছ।  

 

িাতো প্রিরক 

 

প্রনরন োকমা 

িোর ও িকাশনা প্রিোগ 

ইউনাইহেি প্রপপলস প্রিহমাহেপ্রেক ফ্রন্ট (ইউপ্রপপ্রিএফ)। 


