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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

ওয়াব ংটনে বাংলানদ  দূতাবানস আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা বদবস পাবলত 

ভাষা আনদালে বাঙাবল র্াবতর র্ন্য বাবতঘনরর মনতা: রাষ্ট্রদূত ইমরাে 

  

ওয়াব ংটে বিবস, 22 ফেব্রুয়াবর, 2023 - 

  

যথানযাগ্য ময জাদা ও ভাবগম্ভীনয জর সানথ ওয়াব ংটে বিবসনত অববিত বাংলানদ  দূতাবানস গতকাল মঙ্গলবার ‘মহাে 

 বহদ বদবস’ ও আন্তর্জাবতক মাতৃভাষা বদবস পাবলত হনয়নে। 

  

বাংলানক রাষ্ট্রভাষা বহনসনব প্রবতষ্ঠার র্ন্য ৭১ বের আনগ ঢাকায় র্ীবে উৎসগ জকারী ভাষাবীরনদর সনব জাচ্চ 

আত্মতযানগর স্মরনে দূতাবাস বদেব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আনয়ার্ে কনর। 

  

যুক্তরানষ্ট্র বেযুক্ত বাংলানদন র রাষ্ট্রদূত ফমাহাম্মদ ইমরাে কতৃজক রাত 12:01 বমবেনট দূতাবাস প্রাঙ্গনে বেবম জত  বহদ 

বমোনরর ফববদনত পুষ্পস্তবক অপ জনের মধ্য বদনয় বদনের কম জসূবি শুরু হয়। 

  

এসময় ‘অমর একুন ’ বেনয় রবিত ববখ্যাত গাে--"আমার ভাইনয়র রনক্ত রাঙানো একুন  ফেব্রুয়াবর, আবম বক 

ভুবলনত পাবর"-- বার্ানো হয়। দূতাবানসর কম জকতজা-কম জিারী ও তানদর পবরবানরর সদস্যরা এসময় উপবিত বেনলে। 

  

সকানল দূতাবানসর কম জকতজা-কম জিারীনদর উপবিবতনত রাষ্ট্রদূত দূতাবানসর সামনে র্াতীয় পতাকা অর্ জেবমত কনর 

উনতালে কনরে। বদবসটি স্মরনে এক প্রভাত ফেবররও আনয়ার্ে করা হয়। 

  

র্াবতর বপতা বঙ্গবন্ধু ফ খ মুবর্বুর রহমানের প্রবত গভীর শ্রদ্ধা র্াবেনয় দূতাবানসর বঙ্গবন্ধু কে জানর অববিত র্াবতর 

বপতার আবক্ষ মূবতজনত পুষ্পস্তবক অপ জে করা হয়। 

  

বদবসটি উপলনক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপবত, মােেীয় প্রর্ােমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী কতৃজক প্রদত বােী পাঠ 

কনর ফ াোে ফিপুটি িীে অব বম ে ফেরনদৌসী  াহবরয়ার, বমবেস্টার (ইকনোবমক) ফমাোঃ ফমনহদী হাসাে, বমবেস্টার 

(ফপ্রস) এনর্িএম সাজ্জাদ ফহানসে এবং কাউনেলর (পাববলক বিনলানমবস) আবরো রহমাে রুমা। 

  

পনর মহাে ভাষা আনদালনের ইবতহাস বেনয় বেবম জত দুটি তথ্যবিত্র প্রদ জে করা হয়। ভাষা আনদালনের  বহনদর 

আত্মার মাগনেরাত এবং র্াবতর অব্যাহত  াবন্ত, অগ্রগবত ও সমৃবদ্ধ কামো কনর ববন ষ ফমাোর্াত করা হয়। 
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সন্ধ্যায় বাংলানদ  দূতাবাস বঙ্গবন্ধু অবিনটাবরয়ানম বদেটির তাৎপয জ তুনল র্নর এক আনলািো সভার আনয়ার্ে 

কনর। পনর ববশ্বব্যাপী সাংস্কৃবতক বববিত্রয তুনল র্রনত বাংলানদ সহ েয়টি ফদন র ব ল্পীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃবতক 

অনুষ্ঠাে পবরনব ে কনরে। 

  

রাষ্ট্রদূত ফমাহাম্মদ ইমরাে তার বক্তনব্য মহাে ভাষা আনদালনের ফিতোনক বাঙাবল র্াবতর র্ন্য বাবতঘনরর মনতা 

আখ্যাবয়ত কনর বনলে, প্রর্ােমন্ত্রী ফ খ হাবসোর সুনযাগ্য ফেতৃনে ফদ  এখে বঙ্গবন্ধুর আর্ীবনের লাবলত স্বপ্ন একটি 

উন্নত ও সমৃদ্ধ ফসাোর বাংলায় পবরেত হওয়ার পনথ দ্রুত এবগনয় যানে। 

  

বতবে যুক্তরানষ্ট্র প্রবাসী বাংলানদব নদর ফদন র উন্নয়নে ঐকযবদ্ধভানব অবদাে রাখনত এবং েতুে প্রর্ন্মনক সমৃদ্ধ 

বাংলা ভাষা, সংস্কৃবত ও ঐবতহয সম্পনকজ আরও র্ােনত উৎসাবহত করার আহ্বাে র্াোে। 

  

বঙ্গবন্ধু অবিনটাবরয়ানম বাংলানদ , ভারত, প্যারাগুনয়ে, ঘাো ও ফেপানলর ব ল্পীরা এবং পূব জ ইউনরানপর ফদ গুনলার 

সমন্বনয় গঠিত একটি সাংস্কৃবতক দল তানদর বের্স্ব সংগীত ও নৃতয পবরনব ে কনর অবতবথনদর মুগ্ধ কনরে। 

  

অনুষ্ঠানে বববভন্ন ফদন র রাষ্ট্রদূত ও কূটেীবতকবৃদ, মাবকজে পররাষ্ট্র দেতর ও সরকানরর ঊর্ধ্জতে কম জকতজা, 

রার্নেবতক ফেতৃবৃদ, সাংবাবদক, সামাবর্ক ও সাংস্কৃবতক সংগঠনের প্রবতবেবর্ এবং প্রবাসী বাংলানদব রা উপবিত 

বেনলে। 

  

কাউনেলর (পবলটিকযাল-1) ফমাহাম্মদ মবেরুজ্জামাে এবং োস্টজ ফসনেটাবর (পাসনপাট জ ও বভসা উইং) ফমাোঃ আব্দুল 

হাই বমল্টে বদেব্যাপী দুই পনব জর এই অনুষ্ঠােটি পবরিালো কনরে। 

 

 

 

এজেডএম সাজ্জাদ হ াজসন 

মমমনস্টার (হেস) 

বাাংলাজদশ দূতাবাস, ওয়ামশাংটন মডমস 

  



  

 
 

  



  

  

 



 

  

  



  

 

  



 

Press Release 

 

International Mother Language Day observed in Bangladesh Embassy in Washington 
Language Movement is like a lighthouse for Bengali nation: Ambassador Imran  
 
Washington DC, 22 February, 2023 -  
 
The Bangladesh Embassy in Washington DC observed “Mohan Shaheed Dibosh” and the 
International Mother Language Day on Tuesday by paying glowing tributes to the martyrs of 
the 1952 Language Movement.  
 
The Embassy arranged an elaborate program to commemorate the supreme sacrifice of the 
language heroes who laid down their lives in Dhaka 71 years ago to establish Bangla as the 
state language.  
 
The day-long program started with placing of a floral wreath at the altar of the Shaheed 
Minar by the Bangladesh Ambassador on the embassy premises at one-minute past zero 
hour.  
 
The immortal song composed on ‘Amar Ekushey’ --" Amar Bhaiyer Rakte Rangano Ekushey 
February, Ami Ki Bhulite Pari” — was played at that time. Embassy officers and employees 
and members of their families were also present on the occasion. 
 
In the morning, the Ambassador hoisted the national flag at half-mast in front of the 
Chancery in the presence of the Embassy officials and employees. A ‘Probhat Ferry’ was 
arranged to commemorate the day.  
 
A floral wreath was also placed at the bust of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at the 
Bangabandhu Corner of the Embassy to pay deep respect to the Father of the Nation. 
 
The messages issued on the occasion by the President, Prime Minister, Foreign Minister 
and State Minister for Foreign Affairs were read out by Deputy Chief of the Mission Ferdousi 
Shahriar, Minister (Economic) Md Mahadee Hassan, Minister (Press) AZM Sajjad Hossain 
and Counselor (Public Diplomacy) Arifa Rahman Ruma. 
 
Later, two documentaries made on the history of great Language Movement were screened. 
A special prayer was offered seeking divine blessings for the martyrs of the Language 
Movement as well as continued peace, progress and prosperity of the nation. 
 
In the evening, the Embassy arranged a discussion meeting followed by a colorful cultural 
event by Bangladeshi artistes and performers from five countries to show the diversity of 
culture around the world. 
 
 
In his remarks, Ambassador Muhammad Imran termed the spirit of great Language 
Movement as like a lighthouse for Bengali nation and said that Bangladesh is now advancing 
fast to become a developed and prosperous country as dreamt by Bangabandhu under the 
leadership of Prime Minister Sheikh Hasina by holding that spirit. 
 



He called upon the Bangladesh diaspora in the USA to contribute unitedly towards 
development of Bangladesh and encourage the new generations to know more about the 
rich Bangla language, culture and heritage. 
 
The artises from Bangladesh, India, Paraguay, Ghana, and Nepal and a cultural group 
comprised of East European countries performed captivating the audience with their own 
songs and dances at the packed Bangabandu Auditorium. 
 
Ambassadors and diplomats from various countries, senior officials of the US State 
Department and the government, political leaders, journalists, representatives of social and 
cultural bodies and members of Bangladeshi diaspora attended the event. 
 
Counselor (Political-I) Md Moniruzzaman and First Secretary (Passport & Visa Wing) Md 
Abdul Hye Milton conducted the two parts of the day long program. 
 
 
(AZM Sajjad Hossain) 

Minister (Press) 
 



 


