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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

             ওয়াব ংটনে বাংলানদ  দূতাবানস বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মবাবষ িকী উদযাবিত 

দদন র দ ৌরনবাজ্জ্বল ইবতহাস সন্তােনদর জাোনোর জন্য অবিিাবকনদর প্রবত রাষ্ট্রদূত ইমরানের আহবাে 

 

ওয়াব ংটে বিবস, 17 মার্ ি, 2023 - 

 

যথানযাগ্য ময িাদা এবং ব্যািক উৎসাহ ও উদ্দীিোর মধ্য বদনয় আজ (শুক্রবার) ওয়াব ংটে বিবসস্থ বাংলানদ  দূতাবানস সব িকানলর 

সব িনেষ্ঠ বাঙাবল জাবতর বিতা বঙ্গবন্ধু দ খ মুবজবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবাবষ িকী ও জাতীয় ব শু বদবস-২০২৩ উদযাবিত হনয়নে। 

 

বদবসটি উদযািে উিলনযে দূতাবাস ববস্তাবরত কম িসূবর্ গ্রহণ কনর। যার মনধ্য বেল জাতীয় িতাকা উনতালে, বঙ্গবন্ধুর আবয মূবতিনত 

পুষ্পস্তবক অি িণ, আনলার্োসিা, ব শুনদর জন্য রর্ো ও বর্ত্রাঙ্কে প্রবতনযাব তা, সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবে ও কনম ির 

ওির দুটি প্রামাণ্যবর্ত্র প্রদ িে। 

 

সকানল রাষ্ট্রদূত দমাহাম্মদ ইমরাে কর্তিক দূতাবাস প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠাবেকিানব জাতীয় িতাকা উনতালনের মধ্য বদনয় বদনের কম িসূবর্ শুরু 

হয়। এ সময় দূতাবানসর কম িকতিা-কম ির্ারীরা উিবস্থত বেনলে। 

 

িনর রাষ্ট্রদূত বম নের কম িকতিা-কম ির্ারীনদর উিবস্থবতনত বঙ্গবন্ধু কে িানর জাবতর বিতার আবয মূবতিনত পুষ্পস্তবক অি িণ কনর তার 

প্রবত  িীর েদ্ধা জাোে। 

 

বঙ্গবন্ধু বমলোয়তনে বদবসটি  উিলনয মহামান্য রাষ্ট্রিবত, মােেীয় প্রধােমন্ত্রী, িররাষ্ট্রমন্ত্রী ও িররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী প্রদত বাণী িাঠ কনর 

দ াোনো হয়। বমবেস্টার (কেস্যেলার) দমাহাম্মদ হাবববুর রহমাে, বিনেন্স অোটানর্ বিন বিয়ার দজোনরল দমাোঃ  ানহদুল ইসলাম, 

কাউনন্সলর (িাববলক বিনলানমবস) আবরো রহমাে রুমা এবং োস্টি দসনক্রটাবর (িাসনিাট ি ও বিসা উইং) দমাোঃ আব্দুল হাই বমল্টে এই 

বাণী িাঠ কনরে। 

 

আনলার্োয় অং  বেনয় রাষ্ট্রদূত ইমরাে স্বাধীেতার মহাে স্থিবত বঙ্গবন্ধু দ খ মুবজবুর রহমানের প্রবত  িীর েদ্ধা বেনবদে কনরে এবং 

বাঙাবল জাবতর বহুল প্রতোব ত স্বাধীেতা অজিনে মহাে িাষা আনদালে দথনক মুবিযুদ্ধ িয িন্ত তাঁর দীর্ ি সংগ্রানমর কথা েদ্ধার সানথ 

স্মরণ কনরে। 

 

বতবে বনলে ১৯৭১ সানল েয় মাসব্যািী স স্ত্র যুনদ্ধর ির বঙ্গবন্ধুর দের্তনে বাংলানদ  একটি স্বাধীে ও সাব িনিৌম দদ  বহনসনব ববনের 

বুনক আত্মপ্রকা  কনর। 
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জাতীয় ব শু বদবনস রাষ্ট্রদূত বনলে বঙ্গবন্ধুর স্যনযাগ্য কন্যা ও মােেীয় প্রধােমন্ত্রী দ খ হাবসোর দের্তোধীে সরকার দদ নক িববষ্যৎ 

প্রজনন্মর জন্য এক বেরািদ আবাসস্থল বহনসনব  নি়ে তুলনত জাতীয় ব শু েীবত-২০১১ প্রণয়েসহ বববিন্ন িদনযি গ্রহণ কনরনে। 

 

বতবে অবিিাবকনদর প্রবত দদন র দ ৌরনবাজ্জ্বল ইবতহাস, কৃবি এবং স্বাধীেতা অজিনে বঙ্গবন্ধুর মহাে আত্মতো  সম্পনকি তানদর 

সন্তােনদর জাোনোর জন্য অনুনরাধ কনরে । 

 

রাষ্ট্রদূত ইমরাে মুবিযুনদ্ধর দর্তো ও জাবতর বিতার আদ িনক ধারণ কনর প্রধােমন্ত্রী দ খ হাবসোর দের্তনে ক্ষুধা ও দাবরদ্র্েমুি স্যখী-

সমৃদ্ধ বাংলানদ   ড়নত সবাইনক ঐকেবদ্ধিানব কাজ করার আহ্বাে জাোে। 

 

বমবেস্টার (দপ্রস) এনজিএম সাজ্জাদ দহানসেও আনলার্োয় অং  দেে এবং স্বাধীেতা অজিনে বঙ্গবন্ধুর দীর্ ি সংগ্রাম এবং যুদ্ধববধ্বস্ত 

দদন র পূে িঠনে তার অসামান্য অবদানের কথা তুনল ধনরে।  

 

বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আ নস্টর অন্যান্য  বহনদর ববনদহী আত্মার মা নেরাত এবং জাবতর অব্যাহত  াবন্ত, অগ্র বত ও সমৃবদ্ধ কামো কনর 

ববন ষ দমাোজানতর মাধ্যনম সকানলর অনুষ্ঠাে দ ষ হয়। 

 

িরবতীনত সন্ধ্োর অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ব শু-বকন ারনদর অং গ্রহনণ দকক কানটে। এরির একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠানের আনয়াজে 

করা হয়।  

 

সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠানে দগ্রটার ওয়াব ংটে দমনরা এলাকায় বসবাসরত বাংলানদব  ব শু-বকন াররা দদ ােনবাধক  াে ও নৃতে িবরনব ে 

কনর। িনর রাষ্ট্রদূত ইমরাে রর্ো ও বর্ত্রাঙ্কে প্রবতনযাব তায় ববজয়ীনদর মনধ্য পুরস্কার ববতরণ কনরে।  

 

এ উিলনয বাংলানদন র ঐবতহেবাহী বিঠা ততবর প্রবতনযাব তারও আনয়াজে করা হয়। রাষ্ট্রদূনতর সহধবম িেী জাবকয়া হাসোত বিঠা 

ততবর প্রবতনযাব তায় ববজয়ীনদর মানে পুরস্কার তুনল দদে। 

 

অনুষ্ঠানে অন্যানন্যর মনধ্য ঢাকা মাস রােবজট দকাম্পাবে বলবমনটনির (বিএমটিবসএল) ব্যবস্থািো িবরর্ালক এম. এ. এে. বসবদ্দক, 

ববেব্যাংনকর ববকল্প বেব িাহী িবরর্ালক ি. আহমদ কায়কাউস, এবং সড়ক িবরবহে এবং জেিথ ববিান র সবর্ব এ বব এম আবমে 

উল্লাহ নূরী উিবস্থত বেনলে। 

 

বতে িনব ির অনুষ্ঠাে িবরর্ালো কনরে কাউনন্সলর (িবলটিকোল-1) দমাহাম্মদ মবেরুজ্জামাে, কাউনন্সলর (িবলটিকোল-৩)  ামীমা 

ইয়াসবমে স্মৃবত এবং োস্টি দসনক্রটাবর দমাোঃ আতাউর রহমাে। 

 

 

এনজিএম সাজ্জাদ দহানসে 

বমবেস্টার (দপ্রস) 

বাংলানদ  দূতাবাস, ওয়াব ংটে বিবস 



 

 

  

  

 

 



 

Press Release 
 

 

              Bangabandhu’s 103rd birth anniversary celebrated in Washington 
Ambassador Imran urges guardians to let know children about country’s glorious history  
 
Washington DC, 17 March, 2023 - 
 
The 103rd birth anniversary of greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman and the National Children’s Day-2023 was celebrated at Bangladesh 
Embassy in Washington DC today (Friday) with due respect and festivity. 
 
To celebrate the day, the Embassy organized elaborate programs which included hosting of the 
National Flag, placing a floral wreath at the bust of Bangabandhu, discussion meeting, essay and 
painting competition for the children, cultural function and screening of two documentaries on 
Bangabandhu.  
 
The day’s programs of the Embassy began in the morning with formally hoisting of the National 
Flag in front of the Chancery Building by Ambassador Muhammad Imran. Officials and employees 
of the Mission were present at that time. 
 
Later, the Ambassador placed a floral wreath at the bust of the Father of the Nation at 
Bangabandhu Corner in the presence of the officials and employees of the Mission.  
 
Messages issued on the occasion by Hon’ble President, Prime Minister, Foreign Minister and 
State Minister for Foreign Affairs were read out at the Bangabandhu Auditorium. Consular 
(Minister) Mohammad Habibur Rahman, Defense Attaché Brigadier General Md Shahedul Islam, 
Counsellor (Public Diplomacy) Arifa Rahman Ruma and First Secretary (Passport and Visa Wing) 
Md Abdul Hye Milton read out the messages.  
 
Taking part in the discussion, Ambassador Imran paid glowing tributes to the Father of the Nation 
and recalled his long struggle from the great Language Movement to the War of Liberation to 
achieve the much-anticipated independence of Bengali nation.  
 
Under the undaunted leadership of Bangabandhu, Bangladesh emerged as an independent and 
sovereign country in the world after the nine-month-long armed war in 1971, he said.  
 
While talking about the National Children’s Day, the Ambassador said the government led by 
Bangabandhu’s able daughter and Prime Minister Sheikh Hasina has taken various programs to 
make the country a safe abode for the future generations.  
 
He urged the guardians to let know their children about the country’s glorious history, culture 
and Bangabandhu’s great sacrifice for independence.  



 
Ambassador Imran called upon all to work unitedly under the leadership of Prime Minister Sheikh 
Hasin to build a happy and prosperous Bangladesh free from hunger and poverty by embracing 
the spirit of the Liberation War and the ideology of the Father of the Nation.  
 
Minister (Press) AZM Sajjad Hossain also took part in the discussion highlighting Bangabandhu’s 
long struggle for independence and huge contribution to rebuilding war-ravaged nation.  
 
The morning part of the programs ended with offering a special prayer seeking eternal peace of 
the departed soul of Bangabandhu and other martyrs of the August 15 carnage as well as 
continued peace, progress and prosperity of the nation.  
 
Later in the evening, the Ambassador cut a cake with the participation of the children.  A colorful 
cultural function was staged where Bangladeshi children living in Greater Washington Metro Area 
enthralled the audience by performing patriotic songs and dances. 
 
Afterwards, Ambassador Imran distributed prizes among the winners of the essay and art 
competitions. A competition on making traditional Bangladeshi Pitha (cake) was also organised 
marking the day.  
 
Spouse of the Ambassador Zakia Hasnat handed over the prizes among the winners of the cake 
making competition.  
 
M.A.N. Siddique, Managing Director of Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL), and Dr 
Ahmad Kaikaus, Alternate Executive Director of the World Bank, A.B.M. Amin Ullah Nuri, 
Secretary of Road Transport and Highways Division, among others, attended the function.  
 
Counsellor (Political-I) Mohammad Moniruzzaman, Counsellor (Political-III) Shamima Yeasmin 
Smrite and First Secretary Md Ataur Rahman conducted the three parts of the programs. 
 
 
(AZM Sajjad Hossain) 
Minister (Press) 

 

 


