
 

সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

ওয়াশ িংটনে বািংলানে  দূতাবানে বঙ্গবন্ধুর "স্বনে  প্রতযাবততে শেবে" পাশলত 

 

ওয়াশ িংটে, শিশে, 10 জানুয়াশর, 2023: 

ওয়াশ িংটে শিশেস্থ বািংলানে  দূতাবানে আজ যথানযাগ্য ময তাোয় েব তকানলর েব তনেষ্ঠ বাঙাশল জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু শ খ মুশজবুর রহমানের 

ঐশতহাশেক ‘স্বনে  প্রতযাবততে শেবে’ পালে করা হয়। 

বাঙাশল জাশতর অশবেিংবাশেত শেতা বঙ্গবন্ধু শ খ মুশজবুর রহমাে পাশকস্তানের কারাগানর 290 শেে বন্দী থাকার পর 1972 োনলর 10 

জানুয়াশর লন্ডে ও েয়াশেশি হনয় স্বাধীে বািংলানেন  শিনর আনেে। 

এই ঐশতহাশেক শেবেটি স্মরণ কনর এবিং স্বাধীেতার মহাে স্থপশতর প্রশত গভীর েদ্ধা শেনবেনের মাধ্যনম ওয়াশ িংটেস্থ বািংলানে  দূতাবাে 

এক অনুষ্ঠানের আনয়াজে কনর। 

দূতাবানের চাজত দ্য অযানিয়াে ত শিরনেৌেী  াহশরয়ার এবিং অন্যান্য কম তকততা-কম তচারী কর্ততক বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূশততনত পুষ্পস্তবক অপতনণর 

মধ্য শেনয় শেবনের কম তসূশচ শুরু হয়।  

এরপর রাষ্ট্রপশত শমাোঃ আবদুল হাশমে ও প্রধােমন্ত্রী শ খ হাশেোর বাণী পাঠ কনর শ াোে শিনিন্স অযাটানচ শিনগশিয়ার শজোনরল শমাোঃ 

 ানহদুল ইেলাম ও শমশেস্টার (পশলটিকযাল-2) শমাোঃ রান দুজ্জামাে। 

পনর শেবেটির তাৎপয ত তুনল ধনর দুতাবানের বঙ্গবন্ধু অশিটশরয়ানম এক আনলাচো েভা অনুশষ্ঠত হয়। 

আনলাচোয় অিং  শেনয় দূতাবানের চাজত দ্য অযানিয়াে ত শিরনেৌেী  াহশরয়ার জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধুর প্রশত গভীর েদ্ধা শেনবেে কনরে এবিং 

বাঙাশল জাশতর েীর্ ত প্রশতশক্ষত স্বাধীেতা অজতনে বঙ্গবন্ধুর েীর্ ত 24 বছনরর েিংগ্রাম ও মহাে আত্মতযানগর কথা উনিখ কনরে।  

জাশতর জন্য এই ঐশতহাশেক শেেটির তাৎপয ত তুনল ধনর শিরনেৌেী  াহশরয়ার বনলে, বঙ্গবন্ধুর বশলষ্ঠ শের্তনে বাঙাশল জাশত ১৯৭১ োনলর 

১৬ শিনেম্বর মহাে মুশিযুনদ্ধ চূড়ান্ত শবজয় শছশেনয় আনে। শকন্তু এই শেনে মহাে শেতার স্বনে  প্রতযাবততনের মধ্য শেনয় মুশিযুনদ্ধর চূড়ান্ত 

শবজনয়র আেন্দ পূণ ততা পায়। 

চাজত দ্য অযানিয়াে ত প্রধােমন্ত্রী শ খ হাশেোর শের্তনে বঙ্গবন্ধুর আে ত ও মহাে মুশিযুনদ্ধর শচতোয় অনুপ্রাশণত হনয়  'শোোর বািংলা' এবিং 

2041 োনলর মনধ্য একটি উন্নত-েমৃদ্ধ 'স্মাট ত বািংলানে ' গড়নত েবাইনক যার যার অবস্থাে শথনক েনব তাচ্চ আন্তশরকতা ও শেষ্ঠার োনথ কাজ 

করার অনুনরাধ জাোে।  

বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগনস্টর অন্যান্য  শহনের শবনেহী আত্মার মাগনিরাত এবিং জাশতর অব্যাহত  াশন্ত, অগ্রগশত ও েমৃশদ্ধ কামো কনর শবন ষ 

শমাোজানতর মাধ্যনম কম তসূচীর েমাশি হয়। অনুষ্ঠােটি পশরচালো কনরে কাউন্সেলর (পবলটিকযাল-১) ম াহাম্মদ  বিরুজ্জা াি। 

 

(এন্সেডএ  সাজ্জাদ মহান্সসি) 

ব বিস্টার (মেস)

https://washington.mofa.gov.bd/en/site/view/press_release


 

 

 



 

 

 



 

 

PRESS RELEASE 

Bangladesh Embassy in Washington DC observes Bangabandhu’s “Homecoming Day” 

 
Washington, DC, 10 January, 2023: 

 
The historic “Homecoming Day” of the greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman was observed at the Bangladesh Embassy in Washington DC today in a 
befitting manner. 

Bangabandhu, the undisputed leader of the Bangalee nation, returned to the sacred soil of 
independent Bangladesh via London and New Delhi on January 10 in 1972, after 290 days of 
confinement in Pakistan jail. 

The Embassy arranged a program by remembering the landmark day and paid profound homage to 

the great architect of Independence. 

The day’s program started with placing of a floral wreath at the bust of Bangabandhu by the Embassy 
officials led by Charge d’Affaires of the Embassy Ferdousi Shahriar. 

The messages of President Md. Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina were read out by 
Defence Attaché Brigadier General Md Shahedul Islam and Minister (Political-II) Md Rashedujjaman. 

Later, a discussion session was held at the Bangabandhu Auditorium of the Mission highlighting the 
significance of the day. 

Taking part in the discussion, Charge d’Affaires of the Embassy Ferdousi Shahriar paid deepest 
homage to Bangabandhu who led the Bengali nation in achieving its long-cherished independence. 

Highlighting the significance of the historic day for the nation, Ferdousi Shahriar said under 
Bangabandhu’s unwavering leadership, the Bengali nation snatched ultimate victory in the great 
Liberation War on 16 December in 1971. With the homecoming of the great leader on this day, the joy 
of the final victory of the Liberation War was fulfilled, she added. 

The Charge d’Affaires requested all to work from their respective positions with utmost sincerity and 
integrity under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina to build ‘Sonar Bangla’ (Golden 
Bangladesh) and a developed and prosperous ‘Smart Bangladesh’ by 2041 being imbued with the 
ideology of Bangabandhu and the spirit of the great Liberation War. 

The program ended with offering special prayers seeking eternal peace of the departed souls of 
Bangabandhu and other martyrs of the August 15 carnage as well as continued peace, progress and 

prosperity of the nation. Mohammad Moniruzzaman, Counsellor (Political-I), conducted the program.  

 

(AZM Sajjad Hossain) 
Minister (Press) 

https://washington.mofa.gov.bd/en/site/view/press_release

