বিজয় বিিস ২০২০ উপলক্ষে উইন্ডসক্ষে িাাংলাক্ষিক্ষেে পতাকা উক্ষতালন
কররোনোর এই মহোমোরীকোরেও বোাংেোরেশ-কোনোডো এযোরিোসিরেশন গত বুধবোর, ১৬ ই সডরিম্বর, ২০২০
এ বোাংেোরেরশর ৫০তম সবজে সেবি উপেরে উইন্ডির সিটি হরে বোাংেোরেরশর পতোকো উরতোেরনর
আরেোজন করর। উইন্ডিররর সিটি মমের ডঃ ড্রিঊ সডেরকন্স এর পরে ওেোডড েুই এর কোউড্রন্সের
ফোসবও কিতোনরত অনুষ্ঠোরন অাংশ মনন ও তোর বক্তরবয উইন্ডিরর বোাংেোরেশ কসমউসনটির অবেোরনর
কথো স্মরণ কররন। ওেোডড িোত এর কোউড্রন্সের ড্রজউরবন সগে উক্ত অনুষ্ঠোরন অাংশ সনরে বোাংেোরেশ
কসমউসনটিরক একটি প্রশাংিো পত্র হস্তোন্তর কররন। উক্ত অনুষ্ঠোরন উইন্ডির পুসেশ িোসভডরির
কসমউসনটি িোসভডি ব্রোরের িোরজডন্ট এড্রন্ড ড্রিউেোডড ও কনরেবে নীে মযোসকচরোন উপসিত সিরেন।
কররোনো মহোমোরীর কোররণ ও উইন্ডিরর েকডোউরনর কোররণ জমোরেত মোত্র ১০ জরন িীসমত সিে
এবাং িোমোড্রজক েূরত্ব বজোে রোখো িহ কররোনো মহোমোরীর িকে সনেমকোনুন পোেন করো হে।
বোাংেোরেশ-কোনোডো এযোরিোসিরেশন এর এড্রিসকউটিভ িেিয জনোব মমোহোম্মে শোমীম মমতোজ
অনুষ্ঠোন িেোেনো কররন ও এযোরিোসিরেশন এর মপ্রসিরডন্ট জনোব ইেোসহেো মমোল্লোর পরে স্বোগত
বক্তবয রোরখন। কোনোডো ও বোাংেোরেরশর জোতীে িাংগীরতর মোধযরম পতোকো উরতোেন করো হে।
অনুষ্ঠোন মশরে বোাংেোরেশ-কোনোডো এযোরিোসিরেশন এর িোধোরন িম্পোেক জনোব মমোহোম্মে হোরুনউর-রসশে ধনযবোে বক্তবয প্রেোন কররন। সতসন সিটি মমের ডঃ ড্রিঊ সডেরকন্স মক এই অনুষ্ঠোন
অনুরমোেরনর জনয ধনযবোে প্রেোন কররন। সতসন িম্মোসনত অসতসথরেররক েকডোউরনর মরধযও
আিোর জনয ধনযবোে জোনোন। অনুষ্ঠোরন আররো উপসিত সিরেন বোাংেোরেশ-কোনোডো এযোরিোসিরেশন
এর িহিভোপসত জনোব মমোস্তফো মরনোেোর, মপোিড ি মিরেিোসর জনোব রসবউে সবপ্লব ও েুইজন
প্রোক্তন কোেচোরোে মিরেিোসর জনোব জুরহর তু হীন ও সেেোরো মবগম পসে। অনুষ্ঠোরনর িোসবক
ড
বযোবিোপনোে আররো সিরেন বোাংেোরেশ-কোনোডো এযোরিোসিরেশন এর িহিভোপসত জনোব মমোহোম্মে
ফজরে বোকী, িহিোধোরণ িম্পোেক জনোব জোেোেউড্রিন, এড্রিসকউটিভ িেিয জনোব জুবোরের
আেম িহ আররো অরনক িম্মোসনত িেিয।
Raising Flag of Bangladesh in Celebration of Victory Day 2020
Despite the COVID-19 pandemic, the Bangladesh-Canada Association organized a flag
raising event to hoist the flag of Bangladesh at the Windsor City Hall on Wednesday,
December 16, 2020 to mark the 50th Victory Day of Bangladesh. On behalf of Windsor City
Mayor, Dr. Drew Dilkens, Ward 2 Councillor Fabio Costante attended the event. In his
speech, Councillor Costante recalled the contribution of the Bangladesh community in
Windsor. Ward 7 Councillor Jeewen Gill attended the event and handed over a certificate of
appreciation to the Bangladesh community for organizing the event. Sergeant Andy
Drouillard and Constable Neil McEachrane of the Community Service Branch of the Windsor
Police Service were present at the ceremony. Due to the pandemic and the lockdown in the
city of Windsor, the gathering was limited to 10 people and all the rules of the pandemic
were observed, including maintaining social distance. Mr. Mohammad Shameem Momtaz,
Executive Member, Bangladesh-Canada Association conducted the function and delivered
the welcome address on behalf of Mr. Yahya Mollah, President of the Association. During
flag hoisting, the national anthems of Bangladesh and Canada were played. At the end of
the program, Mr. Mohammad Harun-or-Rashid, General Secretary of the BangladeshCanada Association gave a vote of thanks. He thanked City Mayor Dr. Drew Dilkens for

approving the event. He thanked distinguished guests for coming to the event during the
lockdown. Also present on the occasion were Mr. Mostafa Monwar, Vice President,
Bangladesh-Canada Association, Mr. Rabiul Biplob, Sports Secretary and two Former
Cultural Secretaries Mr. Zuher Tuhin, and Dilara Begum Poly. Besides the above members of
the Bangladesh-Canada Association, Dr. Mohammad Fazle Baki, Vice President of the
Bangladesh-Canada Association, Mr. Jalaluddin, Assistant General Secretary, Mr. Zubair
Alam, Executive Member and other distinguished members of the association were part of
the team that organized the event.

