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FLUSHING

ADMISSION IS FREE.

Friday, February 22  |  4 pm
FLUSHING (AUDITORIUM)
41-17 Main Street
718.661.1200

 to Flushing-Main St.
LIRR Port Washington Line to Flushing-Main St.
Q12 Q13 Q17 Q19 Q20A Q20B Q25 Q26 Q27  
Q34 Q44 Q50 Q58 Q65 Q66

New Americans Program in collaboration with The Bangladesh Consulate General in
New York and the Permanent Mission of Bangladesh to the United Nations presents

INTERNATIONAL MOTHER 
LANGUAGE DAY CELEBRATION

Come learn about International Mother 
Language Day, established by UNESCO in 1999 
to commemorate Bangladesh’s Mother Language 
Movement and to further promote linguistic and 
cultural diversity.The program will showcase 
various languages and cultures to observe this 
significant day.

H.E. Mr. Masud Bin Momen, Ambassador and 
Permanent Representative of Bangladesh to the 
United Nations, The Honorable Sadia Faizunnesa, 
Consul General of Bangladesh, other Consuls 
General, a UNESCO Representative, Bangladeshi 
American Community members and local 
journalists are expected to attend the event.

Enjoy traditional songs and dances from 
Bangladesh, India, Bulgaria, Mexico, China, 
Thailand and Kosovo in their own languages in 
celebration of this international event!
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িনউ আেমিরকান ে�া�ােমর সহেযািগতায় িনউ ইয়েকর্ বাংলােদশ কনসুয্েলট েজনােরল এবং জািতসংেঘর বাংলােদেশর �ায়ী িমশন উপ�াপন করেছ  

আ�জর্ািতক মাতৃভাষা িদবস উৎযাপন 
 

 

 

 

 

 

 
১৯৯৯ সােল ইউেনে�া কতৃ�ক �িত��ত বাংলােদেশর মাতৃভাষা আে�ালনেক �রণ করা এবং ভাষাগত ও 
সাং�ৃিতক ৈবিচ� আরও বাড়ােত এবং আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস স�েক� জানেত আসুন। এই 
িদন�টেক ���পূণ � িদবস িহেসেব পালন করেত িবিভ� ভাষা ও সং�ৃিতেক �দশ �ন করা হেব । 

মান�বর রা�দতূ জনাব মাসুদ িবন েমােমন, বাংলােদশ জািতসংেঘর রা�দতূ ও �ায়ী �িতিনিধ, স�ািনত 
সািদয়া ফয়জনুেনসা, বাংলােদশ কনসাল েজনােরল, অন�ান� েদেশর কনসাল েজনােরল, জািতসংেঘর 
কম �কত�াগন, ইউেনে�ার �িতিনিধ, বাংলােদিশ আেমিরকান কিমউিন�টর সদস�গন এবং �ানীয় 
সাংবািদেকরা এই অনু�ােন উপি�ত থাকেবন বেল আশা করা হে� । 

এই আ�জ�ািতক অনু�ান উদযাপেনর জন� বাংলােদশ, ভারত, বুলেগিরয়া, েম��েকা, চীন, থাইল�া� ও 
কেসােভার িনজ� ভাষায় ঐিতহ�বাহী গান ও নাচ উপেভাগ ক�ন!  

শু�বার, ২২ েফ�য়ারী 

িবকাল ৪ টা 

�ািশং লাইে�ির / অিডেটািরয়াম 

৪১-১৭ েমইন ি�ট 
সাবওেয় : ৭ েথেক েমইন ি�ট 

বাস: িকউ১২, িকউ ১৩, িকউ ১৭, 

িকউ ২৫, িকউ ২৬, িকউ ৩৪,  

িকউ ৪৪, িকউ ৬৫, িকউ ৬৬  

েকান �েবশ মূলয্ েনই আরও তেথয্র জনয্ ৭১৮-৯৯০-০৮৮৩ ন�ের েফান করুন 
েকান �েবশমূলয্ েনই। আেরা তেথয্র জনয্ েযাগােযাগ : ৭১৮-৯৯০-০৮৮৩ 
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কুই� লাইে�ির একিট �ত�, অলাভজনক �িত�ান এবং অনয্ েকান লাইে�ির িসে�েমর অ�ভুর্� নয়। 


