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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

ওয়াব ংটন বিবসতে বাংলাতদ  দূোবাতস ঐবেহাবসক ৭ই মার্ চ পাবলে  

 

ওয়াব ংটন বিবস, 7 মার্ চ 2023- 

 

জাবের বপো বঙ্গবন্ধু শ খ মুবজবুর রহমাতনর প্রবে গভীর শ্রদ্ধা বনতবদতনর মাধ্যতম আজ (মঙ্গলবার) ওয়াব ংটন 

বিবসতে অববিে বাংলাতদ  দূোবাতস যথাতযাগ্য ময চাদায় ঐবেহাবসক ৭ই মার্ চ পাবলে হতয়তে।  
 

সকাতল যুক্তরাতে বনযুক্ত বাংলাতদত র রােদূে শমাহাম্মদ ইমরান কর্তচক দূোবাস প্রাঙ্গতে আনুষ্ঠাবনকভাতব জােীয় 

পোকা উততালতনর মধ্য বদতয় দূোবাতসর বদতনর কম চসূবর্ শুরু হয়। এ সময় বম তনর কম চকেচা-কম চর্ারীরা উপবিে 

বেতলন। 
 

পতর দূোবাতসর কম চকেচাতদর উপবিবেতে রােদূে দূোবাতসর বঙ্গবন্ধু কন চাতর অববিে জাবের বপোর আবক্ষ 

মূবেচতে পুষ্পস্তবক অপ চে কতর োর প্রবে গভীর শ্রদ্ধা জানান। 
 

বদবসটি উপলতক্ষ রােপবে শমাোঃ আবদুল হাবমদ ও প্রধানমন্ত্রী শ খ হাবসনা প্রদত বােী পাঠ কতর শ ানান বমবনস্টার 

(পবলটিকযাল-1) ও দূোলয় প্রধান শদওয়ান আলী আ রাফ এবং কাউতেলর (পবলটিকযাল-3)  ামীমা ইয়াসবমন 

স্মৃবে। পতর ঐবেহাবসক ৭ই মাতর্ চর ভাষতের উপর একটি বভবিও বর্ত্র প্রদ চন করা হয়।  

  

বদবসটির োৎপয চ তুতল ধতর পতর বঙ্গবন্ধু অবিতটাবরয়াতম এক আতলার্না অনুবষ্ঠে হয়। 
 

আতলার্নায় অং  বনতয় রােদূে ইমরান ঐবেহাবসক ৭ই মার্ চ উপলতক্ষ বঙ্গবন্ধু শ খ মুবজবুর রহমাতনর প্রবে গভীর 

শ্রদ্ধা জানান এবং বঙ্গবন্ধুর মহাকাবিক ভাষতের বববভন্ন বদক তুতল ধতরন। 
 

বেবন ৭ই মার্ চতক বাঙাবল জাবের ইবেহাতস এক অববস্মরেীয় বদন বহতসতব আখ্যাবয়ে কতর বতলন, ১৯৭১ সাতলর এই 

বদতন ঢাকার েৎকালীন শরসতকাস চ ময়দাতন বঙ্গবন্ধু শসই গুরুত্বপূে চ ভাষে প্রদাতনর মাধ্যতম কায চে স্বাধীনো যুতদ্ধর 

শ াষো শদন। 
 

 বেবন বতলন ঐবেহাবসক এই ভাষতের গুরুত্ব অনুধাবন কতর জাবেসংত র ব ক্ষা, ববজ্ঞান ও সাংস্কৃবেক সংিা 

(ইউতনতকা) এর  ববতের গুরুত্বপূে চ প্রামাণ্য ঐবেতহযর োবলকা ‘শমতমাবর অফ দ্য ওয়ার্ল্চ ইন্টারন্যা নাল’ শরবজস্টাতর 

অন্তর্ভ চক্ত কতরতে। 
 

 রােদূে ইমরান প্রধানমন্ত্রী শ খ হাবসনার শনর্ততত্ব বঙ্গবন্ধুর স্বতের ক্ষুধা-দাবরদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ শসানার বাংলা গড়তে 

সবাইতক বনজ বনজ অবিান শথতক কাজ করার এবং নতুন প্রজতের কাতে মুবক্তযুতদ্ধর সঠিক ইবেহাস তুতল ধরার 

অনুতরাধ জানান। 
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বঙ্গবন্ধুর ববতদহী আত্মার মাগতফরাে এবং শদত র অিাহে  াবন্ত, সমৃবদ্ধ ও অগ্রগবে কামনা কতর এক ববত ষ 

শমানাজাতের মাধ্যতম বদতনর কম চসূবর্ শ ষ হয়। অনুষ্ঠান পবরর্ালনা কতরন ফাস্টচ শসতেটাবর শমাোঃ আোউর রহমান।  

 

 

এতজিএম সাজ্জাদ শহাতসন 

বমবনস্টার (শপ্রস) 

বাংলাতদ  দূোবাস, ওয়াব ংটন বিবস 

 



 

 
 



Historic 7th March observed at Bangladesh Embassy in Washington DC 

  

Washington DC, 7 March 2023- 

  

The Bangladesh Embassy in Washington D.C. observed the historic 7th March, 

commemorating Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's landmark 

speech in 1971 which was considered as the indirect declaration of Bangladesh’s 

independence. 

The fiery speech of Bangabandhu on March 7 at a mammoth rally in the then "Race 

Course Maidan", now Suhrawardy Udyan, inspired the freedom-loving Bangalees to fight 

and earn the long-cherished independence of Bangladesh in 1971. 

The day's program of the Embassy started with the formal hoisting of the National Flag 

by Bangladesh Ambassador to the USA Muhammad Imran on the Embassy premises in 

the morning. Officials and employees of the Mission were present on the occasion. 

Later, the Ambassador placed a floral wreath at the bust of the Father of the Nation at the 

Bangabandhu Corner of the Embassy in the presence of Embassy officials. 

After laying the wreath, they stood in solemn silence for some time as a mark of profound 

respect to the memory of the great leader. 

The messages issued on the occasion by President Md. Abdul Hamid and Prime Minister 

Sheikh Hasina were read out by Minister (Political-I) & Head of Chancery Dewan Ali 

Ashraf and Counsellor (Political-III) Shamima Yeasmin Smrite. Later, a video film on the 

historic 7th  March speech of Bangabandhu was screened.  

Afterwards, a discussion highlighting the significance of the day was organized. 

Taking part in the discussion, Ambassador Imran paid deepest homage to Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman on the occasion of the historic 7th March and highlighted different 

aspects of his epic speech.  

  

He termed 7th March as the unforgettable day in the history of the Bengali nation and 

said on this day in 1971, Bangabandhu delivered the momentous speech at the then 

Race Course Maidan (now Suhrawardy Udyan) in Dhaka, effectively declaring the War 

of Independence. 

Realizing the importance of the historic speech, the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organisation (UNESCO) has included the speech in its Memory of the World 

International Register, a list of the world's important documentary heritage, he said.  



Ambassador Imran called upon all to work unitedly to build a hunger-and-poverty-free 

happy and prosperous  'Sonar Bangla' (Golden Bengal) as dreamt by Bangabandhu 

under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.   

The day’s program ended with offering a special prayer seeking divine blessings for 

eternal peace of the departed soul of Bangabandhu as well as Bangladesh's continued 

peace, progress and prosperity. First Secretary Md Ataur Rahman conducted the 

program. 

 

(AZM Sajjad Hossain) 

Minister (Press) 

 


