
  ভা�রতী�য় হাই কমিশন হা�ই কমিশন কমি�শন

ঢা�ক�

        নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য� সু�ভা�ষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য বসু�র ১২৩তী� জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন্মব�মিষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ক�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী হা�ই কমিশন কমি�শন�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যরর বক্তব�

(    ২১ জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ন�য় হাই কমিশন�মির ২০২০  )  

    শ্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার� সু�ধন চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য �জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য��দা�র,  ��নন�য় হাই কমিশন খা�দা��ন্ত্রী�, 

    জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন�ব আমি�র নেহা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যসুন আ��,       ��নন�য় হাই কমিশন সু&সুদা সুদাসু� এব& মিশল্প মন্ত্রণালয় �ন্ত্রীণা�লয় হাই কমিশন
    সুম্পমিক� তী সু&সুদা�য় হাই কমিশন স্থা�য় হাই কমিশন� কমি�মি-র সুভা�পমিতী,

  অধ��পক ড.       আ আ � সু আতে হাই কমিশনারের বক্তব্যরমি1ন মিসুমি2ক,   সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যবক উপ�চ�র্য�,  ঢা�ক�
মিবশ্বমিবদা��লয় হাই কমিশন, 

   জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন�ব আশর�1� ল ই কমিশনসুল��,  প্রধ�ন সুম্প�দাক, বহু��মি8ক.ক�, 

  মিবমিশষ্ট অতিথিগণ অমিতীমি:গণা, 

   ভাদ্র�মিহাল� ও মহোদয়গণ �তে হাই কমিশনারের বক্তব্যহা�দায় হাই কমিশনগণা, 

      শুরুতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতীই কমিশন আমি� আতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যকতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার ধন�ব�দা জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ন�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী চ�ই কমিশন    নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য� সু�ভা�ষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য বসু�র
123rd birth  anniversary(   একশ নেতীই কমিশনশতী� জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন্মব�মিষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ক�)   প�লতে হাই কমিশনারের বক্তব্যনর এই কমিশন

   অসু�ধ�রণা উতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদা��গ নেনয় হাই কমিশন�র জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন�।    এই কমিশন বছর এব& 2018 (   দা�ই কমিশন হা�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র আঠা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যর�) সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যল
         এই কমিশন অন�ষ্ঠা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যনর সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্য: র্য�ক্ত হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী নেপতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর ভা�রতী�য় হাই কমিশন হা�ই কমিশন কমি�শন সুম্মা�মিনতী।  নের্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যহাতী� আ�র�

   এখানও মহোদয়গণ জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ন�য় হাই কমিশন�মির ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যসু আমিছ,      আমি� সুব�ই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক নতী� ন বছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যরর শুতে হাই কমিশনারের বক্তব্যভাচ্ছা জানাচ্ছি� জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ন�মিচ্ছা জানাচ্ছি। 
2.  নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র           ক�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ আ�র� কতী-� ঋণা� তী� আ��র এই কমিশন সু&মিFপ্ত বক্তব্যে বলে শেষ বক্ততে হাই কমিশনারের বক্তব্যব� বতে হাই কমিশনারের বক্তব্যল নেশষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য

  কর� র্য�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যব ন�।      একজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন ভা�রতী�য় হাই কমিশন মিহাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যসুতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব এব& একজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন civil servant  মিহাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যসুতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব
  র্যতীব�Hরই কমিশন আমি� "  জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন মিহান্দ"        বমিল আমি� নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র নেচতীন� অন�ভাব করতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী প�মির। এই কমিশন
          ।শব্দগুমিল আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার নেদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যঠা�র পমিরশ্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার� কর�র অন�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যপ্ররণা� নেদাও মহোদয়গণয় হাই কমিশন�র জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� র্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্য:ষ্ট অতিথিগণ

“        ”আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যক রক্ত মিদান এব& আমি� আপন�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার স্বা�ধ�নতী� নেদাব -     এই কমিশন ক:�র ��ধ�তে হাই কমিশনারের বক্তব্য� মিতীমিন
   একমি- সু�ম্রা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র শমিক্ততে হাই কমিশনারের বক্তব্যক challenge     কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যরমিছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যলন এব& সু�ম্রা�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ব�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার বন্ধন হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী

        মিনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার ��ক্ত কর�র জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� একমি- জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�মিতীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক ঐক�বদ্ধ হতে হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী inspire  কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যরমিছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যলন।
       ।  নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র সু�&গঠামিনক দাFতী� এব& নেনতীQ তে হাই কমিশনারের বক্তব্যRর গুণা�বল� মিছল অসু�ধ�রণা মিতীমিন �হা�ত্মা�



     গ�ন্ধ�র সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্য: ক�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য কর�র প�শ�প�মিশ armed  struggle    এর ��ধ�তে হাই কমিশনারের বক্তব্য� মিবপ্লব�
       জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�তী�য় হাই কমিশনতী�ব�দাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক গ্রহাণা কর� দা�ই কমিশন নেFতে হাই কমিশনারের বক্তব্য8ই কমিশন তী�Vর মিবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যR রতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ।   নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য� এব& আজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�দা

   মিহান্দ নে1Wজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার class and community    মিনমিব�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যশতে হাই কমিশনারের বক্তব্যষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য আত্মাতী��গ ও মহোদয়গণ ঐতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক�র
 মিশF� মিদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ।       নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র আদাশ� আজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যকর মিদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন আরও মহোদয়গণ নেবমিশ relevant।

3.   আজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য এখা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যন  নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র      জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন্মব�মিষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ক� প�লন এ-�ই কমিশন প্র��ণা কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর নের্য,  নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র নের্য
charismatic influence   ভা�রতী�য় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার �তে হাই কমিশনারের বক্তব্যন,      মিবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর তীরুণাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার �তে হাই কমিশনারের বক্তব্যন নের্য

       গভা�র ছ�প নে1তে হাই কমিশনারের বক্তব্যলতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ তী� ছমিXতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন পতে হাই কমিশনারের বক্তব্যXতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ এই কমিশন অঞ্চতে হাই কমিশনারের বক্তব্যল।    ভা�রতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতীর স্বা�ধ�নতী� সু&গ্র��
         চল�ক�ল�ন তী�Vর মিবমিভান্ন কার্যক্রম এবং ভ্রমণকালে সুভাষ বোস বাংলাদেশের অনেক ক�র্য�ক্র� এব& ভ্র�ণাক�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যল সু�ভা�ষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য নেব�সু ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর অতে হাই কমিশনারের বক্তব্যনক

 ।    ‘  ’    জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�য় হাই কমিশনগ�য় হাই কমিশন মিগতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনমিছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যলন ন�র�য় হাই কমিশনণাগতে হাই কমিশনারের বক্তব্য] একমি- নেব�সু নেকমিবন রতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ নের্যখা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যন নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�
।  মিগতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনমিছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যলন Coincidently,       বঙ্গবন্ধ�ও মহোদয়গণ এই কমিশন নেব�সু নেকমিবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন প্র�য় হাই কমিশনই কমিশন নের্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতীন। মি_মি-শ

     ভা�রতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�র নেশষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যনসুভা� মিছল 1940   সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যলর 20   নে� ঢা�ক�য় হাই কমিশন।  কলক�তী�
          নে:তে হাই কমিশনারের বক্তব্যক ছদ্মতে হাই কমিশনারের বক্তব্যবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশ ক�ব�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যল প�মিলতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন র্য�ব�র আতে হাই কমিশনারের বক্তব্যগ তী�Vর এ-�ই কমিশন মিছল নেশষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য public

meeting।  নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য� Bengal  Political  Conference  এর আও মহোদয়গণতী�য় হাই কমিশন
     তৎকালীন পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের পরূ্ব�র্বঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের  এঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের �ছি�ঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের লন পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ভারঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের তর স্বায়ত্তশা�ঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ন পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের র (স্বা�ধ�নতী�র)  পতে হাই কমিশনারের বক্তব্যF

  বক্তQ তী� নেদাও মহোদয়গণয় হাই কমিশন�র জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন�।   এজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� মিতীমিন ঢা�ক�,  মিসুতে হাই কমিশনারের বক্তব্যল-,     চট্টগ্র�� এব& বমিরশ�লও মহোদয়গণ সু1র
কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যরমিছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যলন।
4.       এই কমিশন বছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর এই কমিশন অন�ষ্ঠা�নমি-র মিবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য গুরুR রতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ।   ক�রণা এই কমিশন বছর,   ��মিজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব বতে হাই কমিশনারের বক্তব্যষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�

         আ�র� বঙ্গবন্ধ� নেশখা ��মিজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব�র রহা��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যনর জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�বন ও মহোদয়গণ আদাশ� উদার্য�পন করব। ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাশ
    সুরক�র এব& জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যনগণা অতে হাই কমিশনারের বক্তব্যনক program      হা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী মিনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ এব& বছরব��প� এই কমিশন

celebrations        এর অ&শ হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী নেপতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর আ�র� খা�মিশ হাব।   এক-� liberal,
secular, multi-cultural and all inclusive    ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাশ মিছল বঙ্গবন্ধ�

  এব& ��মিক্ততে হাই কমিশনারের বক্তব্যর্য�দ্ধ হতে �তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার স্বাপ্ন।         এই কমিশন স্বাপ্নতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক আতে হাই কমিশনারের বক্তব্য��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার ল�লন করতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব নের্যন নেক�ন অশুভা
           ।শমিক্ত ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশ মিবদা���ন শ�মিc ও মহোদয়গণ সুম্প্রী�মিতী নষ্ট অতিথিগণ কর�র সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যর্য�গ মিনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী ন� প�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যর

    “  ”    ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর তীরুণা প্রজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন্মর �তে হাই কমিশনারের বক্তব্যন ��মিক্তর্য�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদ্ধ হতে র নেচতীন� জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�গ�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যন�ই কমিশন হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব বঙ্গবন্ধ� র প্রমিতী
।শ্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারদ্ধ হতে �]মিল

5.  আ�র� 1971        নে:তে হাই কমিশনারের বক্তব্যক আজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য অবমিধ আপন�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার প:চল�র সুঙ্গ� হাও মহোদয়গণয় হাই কমিশন�র সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যর্য�গ
নেপতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনমিছ।         ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর স্বা�ধ�নতী�র জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার নের্যW: সু&গ্র�� এব& �হা�ন আত্মাতী��গ

          আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার দা�ই কমিশন নেদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর সু�ধ�রণা ��ন�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর উন্ন কার্যক্রম এবং ভ্রমণকালে সুভাষ বোস বাংলাদেশের অনেকতী ভামিবষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যতীর জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� একসু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্য: ক�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য করতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী



inspire  কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর।  ভা�রতী-      ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর সুম্পতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক� র মিভামিe হাল অমিভান্ন কার্যক্রম এবং ভ্রমণকালে সুভাষ বোস বাংলাদেশের অনেক ই কমিশনমিতীহা�সু,  ভা�ষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�,
       সু&স্কৃQ মিতী এব& একই কমিশন সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্য: স্বা�ধ�নতী�র জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� প্র�ণা নেদায় হাই কমিশন�।  1971   সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যল ভা�রতী

     ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর প�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যশ মিছল এব& ভামিবষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যতীও মহোদয়গণ :�কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব।     গতী প�Vচ বছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর আ�র� আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার
      ।    মিgপ�মিFক সুম্পক� তে হাই কমিশনারের বক্তব্যক আরও মহোদয়গণ এমিগতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন মিনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী সুF� হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনমিছ আজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার সুম্পক�

   বহু��খা� এব& trade, commerce and investment, security &
border  management,  connectivity,  energy  &  power,
information  technology,  space,  nuclear  science,
development  projects,  culture  and  greater  people-to-
people exchanges       সুহা আরও মহোদয়গণ অতে হাই কমিশনারের বক্তব্যনক নেFতে হাই কমিশনারের বক্তব্য8 আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার সুহাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর্য�মিগতী�র সুম্পক�
রতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ।  2019     সু�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যল হা�ই কমিশন কমি�শন নেষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ল (16)     ল�খা ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাশ� ন�গমিরকতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক মিভাসু�
মিদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ,      র্য� আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার সুম্পতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক� র গভা�রতী�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী তী� তে হাই কমিশনারের বক্তব্যল ধতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর।
6.   গতী আ-চমিhশ (48)  বছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর,     ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাশ ঈষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ন�য় হাই কমিশন উন্ন কার্যক্রম এবং ভ্রমণকালে সুভাষ বোস বাংলাদেশের অনেকমিতী কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যরতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ।  গতী কতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনক

  বছতে হাই কমিশনারের বক্তব্যর ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশর consistently 7% growth হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ। এছ�X�ও মহোদয়গণ, ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাশ
 খা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদা� self sufficient  হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ।  Road, rail   ও মহোদয়গণ water connectivity

নেবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যXতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ,  infrastructure  development  হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ,  power  supply
  নেবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যXতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ এব& Human Development Index    মিবতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যভা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যব ন�র�র উন্ন কার্যক্রম এবং ভ্রমণকালে সুভাষ বোস বাংলাদেশের অনেকয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন

   ব�&ল�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদাশ অতে হাই কমিশনারের বক্তব্যনক এমিগতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন নেগতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ।     প্রমিতীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যবশ� এব& বন্ধ� মিহাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যসুতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব,   আ�র� আপন�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার
 উন্ন কার্যক্রম এবং ভ্রমণকালে সুভাষ বোস বাংলাদেশের অনেকয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন গমিব�তী।       আর এসুব সুম্ভব হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যছ তী�Vতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার আত্মাতী��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যগর ক�রতে হাই কমিশনারের বক্তব্যণা,  র্য�Vর� আজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যকর

    মিদানমি- নেদাখা�র জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন� নেব Vতে হাই কমিশনারের বক্তব্যচ নেনই কমিশন। 
7.         আজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক আ�র� এখা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যন একমি8তী হাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশনমিছ আ��তে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার দা�ই কমিশন �হা�ন নেনতী�,  নেনতী�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�

        সু�ভা�ষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য বসু� এব& নেশখা ��মিজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যব�র রহা��নতে হাই কমিশনারের বক্তব্যক স্মরণা করতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী।   আসু�ন আ�র� তী�Vতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার
            আদাতে হাই কমিশনারের বক্তব্যশ� মিনতে হাই কমিশনারের বক্তব্যজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার পমিরচ�মিলতী কমির এব& এ�ন এক-� নেদাশ গতে হাই কমিশনারের বক্তব্যX তী� মিল র্য�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যতী তী�Vর� গমিব�তী

।হান

8.         আমি� আব�রও মহোদয়গণ আতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন�জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যকতে হাই কমিশনারের বক্তব্যদার ধন�ব�দা জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্য�ন�মিচ্ছা জানাচ্ছি এই কমিশন অসু�ধ�রণা অন�ষ্ঠা�তে হাই কমিশনারের বক্তব্যনর জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যন�।
 জী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৩তম জন্মবার্ষিকীতে হাই কমিশনারের বক্তব্যয় হাই কমিশন মিহান্দ!!!

******



    


