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AUSTRALIA DAY RECEPTION 2020 

 

Acting Australian High Commissioner, Ms Penny Morton hosted a 

reception on 27 January 2020 to celebrate Australia Day. Distinguished guests 

included Bangladesh Members of Parliament, defence, police and Government 

officials, business and media representatives. Ms Morton welcomed the Chief 

Guest, Honourable Education Minister, Dr Dipu Moni, MP at the reception.   

The reception celebrated the diversity of Australia’s people and cultures, 

including Australia’s indigenous people, one of the oldest continuous cultures in 

the world. Ms Morton expressed thanks for the offers of support from the 

Government of Bangladesh and many Bangladeshi friends around the world in 

response to the unprecedented bushfire season in Australia.  

Ms Morton said, “Australia is no stranger to bushfire...the communities 

that have been affected are resilient and will bounce back, as they have before”. 

As a multicultural country, Australia is built on diversity, inclusion and 

tolerance – these are values that Australia hold dear. The Australian High 

Commission also welcomed a group of transwomen from the Bandhu Social 

Welfare Society to perform the national anthems of Australia and Bangladesh. 

The group performs in various cultural programs at home and abroad to raise 

awareness and advocate for reducing discrimination on the basis of sexual 

orientation and gender identity. 
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অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় লিবস উৎযাপন 

 

ভারপ্রাপ্ত অস্ট্রেলিযান হাই কলিশনার, লিস পেলন ির্টন সাতাস্ট্রশ  জানুযারী অস্ট্রেলিযা 

লিবস উৎযােস্ট্রনর জনয সংবর্ টনার আস্ট্রযাজন  কস্ট্ররন। লবলশষ্ট অলতলিস্ট্রির িস্ট্রর্য বাংিাস্ট্রিস্ট্রশর 

সংসি সিসয, প্রলতরক্ষা, েুলিশ ও সরকারী কি টকতটা, বযবসাযী ও গণিার্যস্ট্রির প্রলতলনলর্রা 

লিস্ট্রিন।  লিস ির্টন, অনুষ্ঠাস্ট্রন প্রর্ান অলতলি, িাননীয লশক্ষািন্ত্রী, ডক্টর লিেু িলনস্ট্রক স্বাগত 

জানান। 

 অনুষ্ঠাস্ট্রন, অস্ট্রেলিযার িানুষ  এবং সংসৃ্কলতর ববলিত্রতা উিযােন করা হয যার িস্ট্রর্য 

রস্ট্রযস্ট্রি আলিবাসী অস্ট্রেলিযানরা, লবস্ট্রের অনযতি প্রািীন র্ারাবালহক সংসৃ্কলতর অংশ। লিস 

ির্টন, অস্ট্রেলিযায অপ্রতযালশত  িাবানস্ট্রির প্রলতক্রিযায বাংিাস্ট্রিশ সরকার এবং লবেজসু্ট্র়ে 

অস্ট্রনক বাংিাস্ট্রিশী বনু্ধস্ট্রির সহাযতার জনয র্নযবাি প্রকাশ কস্ট্ররন। 

লিস ির্টন বস্ট্রিন, "অস্ট্রেলিযা িাবানস্ট্রির সাস্ট্রি েলরলিত। পয কলিউলনটর্গুস্ট্রিা 

ক্ষলতগ্রস্থ হস্ট্রযস্ট্রি তারা অসম্ভব সলহষু্ণ এবং প্রলতকূি অবস্থা পিাকাস্ট্রবিা কস্ট্রর আস্ট্রগর অবস্থায 

লিস্ট্রর যাস্ট্রব।" 

বহুসংসৃ্কলতর পিশ লহসাস্ট্রব অস্ট্রেলিযা ববলিত্রয, অন্তভুটক্রি এবং সহনশীিতার উের 

লনলি টত – এই িূিযস্ট্রবার্গুস্ট্রিা অস্ট্রেলিযা অস্ট্রনক িূিযবান বস্ট্রি িস্ট্রন কস্ট্রর। অনুষ্ঠাস্ট্রন, 

অস্ট্রেলিযান হাই কলিশন আস্ট্ররা স্বাগত জালনস্ট্রযস্ট্রি বনু্ধ পসাশযাি ওস্ট্রযিস্ট্রিযার পসাসাইটর্র 

উইস্ট্রিনস্ট্রিরস্ট্রক যারা অস্ট্রেলিযা ও বাংিাস্ট্রিস্ট্রশর জাতীয সংগীত েলরস্ট্রবশন কস্ট্ররস্ট্রি। এই 

িিটর্,  লিঙ্গ েলরিস্ট্রযর লভলিস্ট্রত হওযা ববষিয হ্রাস করার জনয এবং সস্ট্রিতনতা বা়োস্ট্রত পিস্ট্রশ 

এবং লবস্ট্রিস্ট্রশ  লবলভন্ন সাংসৃ্কলতক অনুষ্ঠান কস্ট্রর। 

 


